V Praze 8. listopadu 2017

TISKOVÁ ZPRÁVA
2. ročník Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti

Proběhlo první kolo soutěže
První kolo Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti organizované Pracovní skupinou
kybernetické bezpečnosti AFCEA a řadou státních, akademických a profesní organizací skončilo velmi
úspěšně a oficiální výsledky byly zveřejněny na webu www.kybersoutez.cz.
Prvního kola se zúčastnilo více než 3.000 soutěžících. Všechna kritéria soutěže splnilo 2.053 studentů z 86
středních škol a ti byli hodnoceni. Do druhého kola soutěže postupuje 1.852 zástupců ze všech krajů ČR.
Nejvíce ve druhém „výběrovém“ kole tak budou mít kraje Jihomoravský, Praha, Plzeňský a Karlovarský.
První „osvětové“ kolo soutěže ukázalo celkem slušné všeobecné znalosti studentů v oblasti kybernetické
bezpečnosti. Dva soutěžící získali plný počet bodů (50) a průměrný bodový výsledek všech hodnocených
studentů by 17 bodů, což představuje velkou motivaci pro následující kolo.
Do soutěže se zapojili studenti nejen z technických škol a gymnázií, ale i soutěžící z typicky netechnických
škol a studijních oborů – jako jsou např. školy jazykové, zdravotnické, hotelové apod. Některé školy
„vyslaly“ do soutěže jednotlivce, jiné naopak celé skupiny o několika desítkách účastníků. Nejvíce studentů
reprezentovalo v soutěži Střední školu informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno.
Je obtížné hodnotit nejúspěšnější školy, jelikož proměnných je mnoho – počet vyslaných studentů s jejich
nejlepším, průměrným a nejhorším výsledkem, počtem postupujících studentů apod., a jsou jimi částečně
znevýhodněny školy, které měli menší počet zapojených studentů. Přesto Soutěžní výbor alespoň rámcové
hodnocení provedl a mezi sedmi nejúspěšnějšími školami v České republice se umístili tyto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno;
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice;
Střední průmyslová škola Ostrov;
Střední průmyslová, hotelová a zdravotnická škol Uherské Hradiště;
Hotelová škola, Obchodní akademie a SPŠ Teplice;
Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola Znojmo;
Střední škola teleinformatiky Ostrava.

Součástí hodnocení prvního kola je i realizace osobních návštěv škol, jejichž studenti se umístili na prvních
třech místech v jednotlivých krajích nebo těch, z nichž se soutěže zúčastnilo více než 50 studentů. V rámci
návštěvy mají školy možnost, kromě předávání diplomů oceněným zorganizovat i diskusi se studenty na
téma kybernetické bezpečnosti. Členové soutěžního výboru tak v období od 6. listopadu do 20. prosince
absolvují návštěvu více než 40 škol.
První kolo bylo hodnoceno po jednotlivých krajích a má tedy 14 skupin výherců. Detailní výsledková listina
je zveřejněna na stránkách soutěže – www.kybersoutez.cz. Studenti a studentky postupující do druhého
kola získají v rámci předaných cen a doprovodných materiálů přístup k celé řadě studijních podkladů o
kybernetické bezpečnosti, které do soutěže věnovala řada odborných partnerů.
Důkladnější příprava na druhé kolo, které proběhne od 1. ledna do 9. února 2018, bude nezbytná, jelikož
toto kolo bude náročnější, více technické a z části v anglickém jazyce. Soutěžící v něm budou usilovat o
postup do celorepublikového finále, které proběhne za osobní účasti všech finalistů a jejich doprovodu 19.
dubna 2018 na Policejní akademii ČR v Praze.
Více informací na www.kybersoutez.cz.
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