


Smart Life je unikátní zábavně-vzdělávací  
 soutěž pro studenty  středních škol  
a víceletých gymnázií.

Populárně naučnou formou seznamuje 
středoškoláky se základy zdravého životního 
stylu a učí je správným návykům.

Funguje na principu  kreativní hry  a odehrává 
se kompletně v online prostředí s důrazem 
na sociální sítě a spolutvorbu.

Letošní ročník proběhne v listopadu 2014.



Studenti individuálně i v rámci svých tříd 
po dobu 1 měsíce plní kreativní úlohy, řeší 
kvízy a sbírají body. Nejúspěšnější získají  
 atraktivní ceny .

Veškeré úkoly i komunikace se odehrávají 
online – prostřednictvím e-mailu a uzavřené 
facebookové skupiny. Studentům chodí 
zadání a časově omezené úkoly.

Úkoly se dělí na vědomostní mini kvízy 
a kreativní úlohy.



Za každý zodpovězený kvíz a splněnou úlohu studenti 
sbírají body pro sebe i svou třídu. Hodnocena je věcná 
správnost, čas, originalita a nápaditost.

Kromě toho vypracuje každá třída skupinový úkol, který 
bude na téma “Jak si představuji Smart Life”. Může to 
být krátké video, koláž z fotografií či cokoliv jiného. 
Kreativitě se meze nekladou. Jeho podíl na celkovém 
hodnocení je 30 %.



Mohou se zapojit třídy středních škol a 8-mi letých 
gymnázií.

Minimálně 50 % studentů ze třídy se zúčastní a třída má 
alespoň 15 studentů.

Souhlas ředitele školy a učitele – garanta třídy.

Odeslání písemného souhlasu o zapojení školy  do 27. 10. 



Vyplnit Souhlas s účastí třídy v soutěži Smart Life.

Předat ho našemu zástupci nebo odeslat na e-mailovou 
adresu  info@smartlifesoutez.cz .

Na základě obdrženého Souhlasu získá garant přihlašovací 
údaje do online přihlášení.



Každý učitel, který zapojí svou třídu, získá poukaz  
do Mall.cz v hodnotě 500 Kč.

Pro nejúspěšnější třídy jsou připraveny hodnotné odměny.

Třída na prvním místě obdrží ceny v hodnotě  40 000 Kč 
Třída na druhém místě obdrží ceny v hodnotě  20 000 Kč 
Třída na třetím místě obdrží ceny v hodnotě  10 000 Kč 

Každý soutěžící si navíc odnese prospěšnou osobní sadu 
informací, jak se lépe stravovat, hýbat a relaxovat.



Tvářemi letošního ročníku Smart Life jsou 
fotbalisté mistrovského klubu AC Sparta Praha –   
 Lukáš Vácha  a  Pavel Kadeřábek , kteří 
budou se studenty komunikovat a seznamovat 
je s jejími pricipy i svými vlastními návyky 
a zdravým životním stylem.



Oslovené třídy mají možnost 
se zaregistrovat do  31. 10. 2014 

Úvodní kvíz proběhne: 3. 11. 2014

Plnění minikvízů: od 3. 11. do 30. 11. 2014

Zadání společného kreativního úkolu: 17. 11. 2014

Odevzdání společného kreativního úkolu: do 1. 12. 2014

Závěrečné vyhodnocení a vyhlášení výsledků: 8. 12. 2014



V minulém roce proběhla pilotní fáze projektu.

Zúčastnilo se jí  50  tříd z  30  škol.

Soutěžilo  999  studentů.

Celkem odpověděli na  11 973  otázek, z toho 
více než 85% odpovědí bylo správných.

Vzniklo  36  kreativních prací.

Ohlasy studentů i kantorů byly velmi pozitivní.



Smart life 2013 vyhrála  Septima B  
z Gymnázia Omská z Prahy.



soutěž Smartlife 2013 najdete na  
 www.smartlifesoutez.cz 



 web:  http://smartlifesoutez.cz/
 kontaktní osoba:  Tomáš Böhm
 tel:  733 289 721
 e-mail:  tomas.bohm@gtsalive.com


