Manuál k online kolům
Prezentiáda 2021 je v mnoha ohledech jiná. Místo krajských kol se letos budou konat
online kola, což s sebou nese mnoho výzev a novinek. Připravili jsme pro vás proto
manuál, který vám objasní jak přípravu na online kolo, tak jeho samotný průběh.

Nominační kola
Po ukončení přihlašování byly všechny týmy zařazeny do nominačního kola.
Jeho cílem bylo vybrat 100 nejlepších prezentací v každé kategorii, které
postoupily do online kol.
Do e-mailu vám přišel odkaz na vygenerování faktury k zaplacení startovného
(150 Kč/6 € za tým) a k přihlášení na online kolo. Termín online kola si můžete
vybrat sami – bude se konat 10 kol po 10 týmech v termínech od 19. do 30.
dubna.
Uzávěrka pro přihlášení do online kola je 10. dubna. Čím dříve se však
přihlásíte, tím lépe pro vás. Pro účast musí být startovné zaplaceno do pátku
16. dubna před online koly.

Online kola – harmonogram:
7.40 – prezence prvních pěti týmů
8.00 – úvodní prezentace, spuštění živého přenosu
8.20 – 10.00 – prezentace prvních pěti týmů
10.00 – 10.20 – přestávka a prezence zbylých pěti týmů
10.20 – 12.30 – prezentace druhých pěti týmů
13.00 – vyhlášení výsledků
13:15 – 14.30 – zpětná vazba

Jak to bude vypadat?
Online kola budou probíhat na platformě StreamYard.
Odkaz k připojení budete mít na profilu svého týmu, tedy na stejném místě,
kam jste odevzdávali prezentaci.
Každý tým bude mít určený čas, ve který se má připojit a začít prezentovat.
Pro hladký průběh online kola je velmi důležité, aby každý tým dodržoval
svoje přidělené časy. Prosíme vás tedy o dochvilnost. V opačném případě
může dojít až k vyloučení týmu ze soutěže.
Všechna online kola budou živě vysílána na Facebook a YouTube, záznamy
budou následně dostupné pro veřejnost.

Jak postupovat při online kole?
V čase prezence (v 7:40 nebo 10:00, podle pořadí prezentace) se připojíte
k odkazu pro prezentování na profilu svého týmu, nahlásíte se organizátorovi
a vyzkoušíte, zda vše funguje.
Do schůzky vás vždy bude pouštět organizátor, nebojte se tedy, pokud zatím
zůstáváte v backstage – moderátor vás připojí, až přijde váš čas.
Po zbytek času můžete sledovat živé vysílání na našem Facebooku
nebo YouTube, schůzky se budete účastnit pouze při prezenci, prezentování
a při zpětné vazbě. Odkaz k živému vysílání najdete na profilu svého týmu.
Prezentaci budete sdílet ze svého počítače. Zapnutá kamera není
u prezentování povinností.
Na odprezentování máte 7-10 minut. Pro každý tým je celkem vyhrazeno
20 minut i s dotazy.

Po prezentaci budou následovat dotazy poroty. Odbornou porotu budou
tvořit 3-4 členové.
Po skončení online kol má každý tým možnost dostat zpětnou vazbu
od porotců. V přidělený čas se neváhejte připojit do schůzky pro zpětnou
vazbu. Odkaz naleznete opět na svém profilu týmu.

Jak na StreamYard?
Pro připojení k StreamYardu stačí kliknout na odkaz a připojit se do schůzky.
Nezapomeňte se pro přehlednost správně pojmenovat ve formátu
„Jméno týmu – Vaše jméno“.
Aby vše správně fungovalo, nezapomeňte také povolit kameru a mikrofon
ve vašem prohlížeči, stejně jako u ostatních platforem.

Takhle vypadá prostředí StreamYard.
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Po připojení zůstáváte v Backstage. Nejste slyšet, ani vidět.
Moderátor vás přidá do okna vysílání. V tom okamžiku jste v přímém
přenosu, jste vidět, slyšet a můžete prezentovat.
Dole se nachází lišta s nastavením. Dá se tu ztlumit mikrofon, zapnout
kamera, ale hlavně… sdílet prezentace! Pomocí tlačítka share můžete
sdílet obrazovku.

Pokud máte v prezentaci zvuk, je nutné při spouštění sdílení zaškrtnout
„sdílet zvuk“ v pravém dolním rohu.
StreamYard funguje na prohlížečích Google Chrome, Firefox a Opera.

Na koho se obrátit s dotazy?
Pokud se během online kola vyskytne jakýkoliv technický nebo jiný problém,
okamžitě kontaktujte svého moderátora. Kontakt na něj naleznete na profilu
svého týmu.

Koordinátor – Vítězslav Macháček (machacek@scg.cz)
+420 774 455 484
Vedoucí organizace eventů – Kristína Kozeleková (kozelekova@scg.cz)
+420 603 571 259
Pravidla – https://prezentiada.cz/material/11

