POZVÁNKA
Vážený pán riaditeľ / pani riaditeľka,
dovoľte mi týmto pozvať žiakov Vašej školy na 38. ročník súťaže žiakov stredných škôl ZENIT
organizovanej pod záštitou Skills Slovakia - projektu štátneho inštitútu odborného vzdelávania ŠIOV.
Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu SR
a metodickým a organizačným gestorom je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Odborným
gestorom je CVTI SR – ŠVS BB.
Cieľom súťaže je zvyšovanie odbornej úrovne žiakov a rozširovanie odborno-teoretických
a odborno-praktických zručnosti a vedomostí v odbore programovania, vyhľadávanie
talentovaných a nadaných žiakov SŠ v celkovo až ôsmich kategóriách. Súťaž je vhodná najmä
pre skúsenejších žiakov SŠ a gymnázií študujúcich umelecké predmety (Grafický dizajn a pod.)
alebo programovanie.
Súťažné podmienky sú určené pre šikovných žiakov v odboroch grafiky alebo
programovania respektíve s účasťou v kategóriách: Grafický dizajnér a WEB Developer.
Dôvodom oslovenia viacerých škôl je ten, že sa súťaži ZENIT v súčasnosti pravidelne
zúčastňujú len stredné odborné školy a radi by sme zvýšili povedomie o tejto súťaži aj medzi
umelecké školy a zvýšili tak konkurenciu a celkovú kvalitu súťaže. Súťažiaci získajú nové
inšpirácie pre budúcu profesijnú orientáciu, certifikáty, víťazi diplomy a hodnotné vecné ceny.
V tejto súvislosti Vám bude doručený ešte jeden e-mail v ktorom nájdete podrobnejšie
informácie priamo od expertov reprezentujúcich Skills Slovakia - Grafický dizajn a WEB
Developer.
Linky

na

ktorých

nájdete

podrobnejšie

https://zenit.svsbb.sk/?token=1633505889,
https://siov.sk/sutaze/zenit/

informácie

týkajúce

sa

súťaže

ZENIT:

https://siov.sk/sutaze/skills-slovakia/,

Ďalšie informácie a vysvetľujúce otázky:
stručne popísaný spôsob fungovania súťaže, benefity a linky, ktoré súvisia priamo so súťažou.
Ako funguje súťaž ZENIT?
Kategórie súťaže ZENIT či už Grafický dizajnér alebo WEB Developer pozostáva celkovo z troch
kôl:
1 – Školské kolo (si škola organizuje vo vlastnej réžii a jeho cieľom výber najlepšieho žiaka, ktorý
bude reprezentovať školu na krajskom kole (na školské kolo bude škole poskytnuté externé
zadanie aj s doporučeným časom na jeho vypracovanie - škola si ale môže výber spraviť aj
vlastnou formou).
2 – Krajské kolo (výherca školského kola postupuje na krajské kolo, ktoré býva organizované na
pôde hosťujúcej strednej školy vopred vybranej prostredníctvom OÚ odboru školstva).
3 – Celoslovenské kolo (výherca z krajského kola postupuje do celoslovenského kola, kde súťaží
s výhercami krajských kôl. Je organizované vybranou vždy inou hosťujúcou strednou školou).

Aké úlohy dostávajú súťažiaci, ktorý sa na súťaži zúčastnia?
Podrobnejší popis úloh s ktorými sa stretnú súťažiaci v jednotlivých kolách pre kategórií Grafický
dizajnér a WEB Developer ako aj vzorové zadanie školských kôl z minulých ročníkov nájdete na
uvedených stránkach.
Celoslovenským kolom súťaže ZENIT cesta nekončí:
Výherca celoslovenskej súťaže ZENIT má šancu dostať sa do úzkeho výberu reprezentácie
vysielanej pod záštitou organizácie ŠIOV a hlavičkou Skills Slovakia s možnosťou účasti na
prestížnej medzinárodnej súťaži EuroSkills, ktorá sa koná každé dva roky vždy v inej v hosťovskej
krajine. Podrobnejší popis medzinárodnej súťaže EuroSkills nájdete na stránke EuroSkils.
Radi by sme vašu školu a vašich žiakov oslovili touto cestou k účasti na súťaži ZENIT v kategóriách
grafický dizajn a WEB Developer z pozície tvorcov zadaní (kategórie Grafický dizajnér a Web
Developer), členmi hodnotiacej komisie celoštátneho kola a z pozície členov slovenskej delegácie
reprezentujúcej Slovensko so súťažiacimi na medzinárodnej súťaži EuroSkills (v ktorej pracujeme
na pozíciách expertov a členov hodnotiacej komisie GRAPHIC DESIGNER a WEB DEVELOPMENT).
Mgr. Matej Opálený – grafický dizaj - matej.opaleny@sos-it.sk,
Bc. Martin Hegedüš – webdeveloper – martin.hegedus@sos-it.sk,
Súvisiace odkazy súťaže ZENIT / Skills Slovakia:






https://zenit.svsbb.sk/grafik
https://zenit.svsbb.sk/webdeveloper
https://siov.sk/sutaze/zenit/
https://siov.sk/sutaze/skills-slovakia/
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oZ-gA



https://euroskills2021.com/en/

