
Co je CzechSkills Virtual Reality neboli CzechSkills VR? 

První vícekolová multiformátová profesní soutěž pro žáky 
základních či středních škol, využívající formát virtuální reality 
(VR). Podporuje osvojování či prohlubování praktických dovedností, 
nezbytných pro výkon odborných specializovaných činností či 
profesí. Soutěže CzechSkills VR budou pořadatelem vyhlašovány 
výhradně na této stránce CzechSkills VR. 

Co není CzechSkills VR? 

Náhrada praktického výcviku či odborné přípravy „naživo“. Ty mají 
v reálném pracovním prostředí nezastupitelnou a nenahraditelnou úlohu. 
VR formát však může být velmi vhodným alternativním či doplňujícím 
prvkem zejména v případě, kdy některé úkony či operace není možné 
v prezenční výuce zajistit. 

Co nabízí CzechSkills VR? 

• VR moduly zpracované a testované ve spolupráci s profesními 
organizacemi a odborníky z praxe. 

• Technickou podporu při získání vybavení, stažení aplikace a 
instruktáž. 

• Podporu pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům při 
zavádění VR do výuky. 

• Informační podporu a školení  pro školy, které dosud nemají 
technické vybavení. 

Pilotní soutěž CzechSkills VR – UMÍŠ TŘÍDIT? 

TRÉNINKOVÉ PŘIHLAŠOVACÍ kolo 31.10. – 30.11.2022 

POSTUPOVÉ kolo 01.12. – 08.12.2022 

FINÁLE „TOP TEN“ 13.12. – 15.12.2022 

Přihlášení do soutěže: 

Škola se prostřednictvím své kontaktní osoby přihlásí v průběhu 
tréninkového kola do soutěže na úvodní stránce soutěže. 

https://www.czechskills.cz/czechskills-vr/
https://eduvr.cz/#competition


Na emailovou adresu uvedenou při registraci, obdrží kontaktní osoba 
školy potvrzení od technického garanta EduVR o registraci do 
soutěže. V případě, že škola dosud nemá uživatelský účet u 
EduVR, vyplní údaje o škole. Po dokončení registrace nastavte zařízení a 
začněte trénovat. Podrobný návod k vytvoření účtu a přihlášení je k 
dispozic na konci této stránky ve formátu pdf. 

Organizace soutěže: 

TRÉNINKOVÉ PŘIHLAŠOVACÍ KOLO 31.10. – 30.11.2022 

Škola má v rámci tréninkového kola neomezený počet pokusů. Po 
uplynutí tréninkového kola již není možné školu do soutěže přihlásit. 
Trénovat lze i off-line, dosažené časy se v systému nezaznamenávají. 
Snažte se natrénovat co nejlepší výsledek. Škola si určí soutěžícího / 
soutěžící, kteří budou soutěžit v navazujícím postupovém kole. 

POSTUPOVÉ KOLO 1.12. – 8.12.2022 

V době postupového kola má každá škola 3 on-line pokusy pro 
kvalifikaci do finále. Po jejich vyčerpání se soutěžní modul uzamkne. 
Časy všech 3 pokusů systém zaznamená a vybere ten nejlepší. Nejlepší 
výsledek každé přihlášené školy bude započten při sestavení celkového 
pořadí postupového kola. Umístění na 1.-10. místě v postupovém kole 
znamená postup do finále. Přehled dosažených výsledků bude 
uveřejněn na této stránce. 

FINÁLOVÉ KOLO TOP TEN! 13.12. – 15.12.2022 

10 nejlepších škol (žáků) z  postupového kola  se utká ve finálovém kole. 
Finalisty čekají opět 3 on-line pokusy. Obdobně jako v postupovém 
kole, bude pro celkové pořadí ve finále zohledněn nejlepší dosažený 
pokus školy, resp. soutěžícího.   Dosažené výsledky a celkové pořadí 
finále bude uveřejněno na této stránce. 

VÝHRY – o co hrajeme :-)? 

Na vítěze pilotního finále CzechSkills Virtual Reality čekají věcné ceny: 1. 
místo – věcná cena v hodnotě 3 tis. Kč, 2. místo – věcná cena v 
hodnotě 2 tis. Kč, 3. místo – věcná cena v hodnotě 1 tis. Kč 

https://eduvr.cz/leaderboard
https://eduvr.cz/leaderboard


Technická podpora: Technickým garantem CzechSkills VR je 
společnost NEKR VR s.r.o., která poskytne zájemcům o soutěž veškerou 
technickou podporu se získáním a nastavením technického vybavení 
(hardwaru i softwaru). Kontakt: Svatoslav Ježek – M: 723 330 900 
Vratislav Medřický – E: medricky@eduvr.cz 

Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže CzechSkills VR je Národní 
centrum CzechSkills při Hospodářské komoře ČR ve spolupráci 
s krajskými hospodářskými komorami, 
kontakt:  czechskills@komora.cz  stepanovaj@komora.cz 

Odborní garanti soutěže: Autorizovaná profesní sdružení a organizace 
při HK ČR. 

Soutěže CzechSkills VR jsou vyhlašovány Národním centrem 
CzechSkills při Hospodářské komoře České republiky jako součást 
soutěží CzechSkills. Značka CzechSkills je Úřadem průmyslového 
vlastnictví zaregistrovaná pod ochrannou známkou O – 472779. 
Přihlašovatelem a vlastníkem této ochranné známky je HK ČR. 
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mailto:stepanovaj@komora.cz

