
 

 
 

 

 

 

Pravidla soutěže Euroscola 2022/23 

 

Natočte video a ukažte, co vám osobně přináší 
členství v EU! 

 
Evropský parlament letos slaví 70 let své existence. Od roku 1952 do současnosti se evropská 

integrace rozšířila do téměř všech oblastí každodenního života Evropanů a v roce 2004 dorazila také 

do České republiky. Natočte video, ve kterém ukážete, jak členství v EU ovlivňuje váš každodenní 

život, nebo co vám osobně přináší členství v EU! Máte ve svém okolí projekt financovaný z fondů 

EU? Rádi cestujete za hranice bez pasových kontrol? Chrání vás evropská nařízení před nekvalitními 

produkty či vysokými cenami? Sdílejte to s námi! 

 

 . JaJak na to?  

 Zpracujte v libovolně velké skupině studentů video o maximální délce 1 minuty. 

 Ve videu ukažte, co vám osobně přináší členství v EU! Příklady témat naleznete v nápovědě.  

 Použijte evropskou tematiku (umístěte např. symbol EU). Video musí být srozumitelné, 

souviset s tématem soutěže a nesmí obsahovat vulgarismy  nebo prvky násilí. Dále viz 

pravidla na www.euroscola.cz. 

 Video musí být autentické a autorské. 

 Hotové video umístěte na váš veřejný profil na instagramu, označte ho hashtagem 

#soutezeuroscola2022 a označte také @evropskyparlament.  
 Budeme rádi, když začnete sledovat profil Kanceláře EP na instagramu @evropskyparlament. 

Kdo se může zúčastnit? 

 Soutěž je určena pro studenty druhých a třetích ročníků středních škol. Videa mohou natáčet 

studenti v různě velkých skupinách. 

Hlavní cena  

 Hlavní cenou v soutěži je finanční příspěvek na cestu pro 24 studentů + 2 doprovody na 

celoevropské setkání studentů Euroscola do sídla Evropského parlamentu ve Štrasburku ve 

Francii.  

http://www.euroscola.cz/


 

 
 

 

 

Výherce 

Po ukončení soutěže bude odbornou porotou vybráno 5 nejlepších videí, ze kterých v přímém přenosu 

vylosujeme 2 vítězná videa. Škola může vyhrát pouze jednou. Čím více videí studenti z jedné školy 

vytvoří, tím se samozřejmě zvyšuje šance na úspěch. Setkání Euroscola ve Štrasburku se škola může 

zúčastnit pouze 1x v kalendářním roce.  

Časový harmonogram soutěže 

 Začátek soutěže – 7. prosince 2022 

 Konec soutěže - 20. ledna 2023 

 Nejpozději do konce ledna budou oznámeni vítězové soutěže a vedení školy budou následně 

e-mailem zaslány podrobné informace. 

 Nápověda:  

Zde naleznete příklady aktuálních evropských témat:  

 Ochrana klimatu a životního prostředí 

 Budoucnost evropské energetiky 

 Bezpečnost a kvalita potravin 

 Digitální transformace 

 Ochrana vnějších hranic EU a posílení bezpečnosti 

 Konkurenceschopnost Evropy 

 Zaměstnanost  

 Příležitosti pro mladé 

 Budoucnost EU 

Co pro mě kdy EU udělala? - https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/video/v_B01-ESN-171124 

Co mohu od EU získat?  - https://multimedia.europarl.europa.eu/cs/video/v_B01-ESN-171115 

 
Projekty EU ve vašem regionu: https://kohesio.ec.europa.eu/en/ 

EU - co je a co dělá? - https://op.europa.eu/webpub/com/eu-what-it-is/cs/ 
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