
Středoškolská 
Kybernetická soutěž České republiky

  

Cíle soutěže
•	 Zvyšovat povědomí mladé generace a tím i české populace o rizicích a hrozbách kyberne-

tického světa a zábavnou formou přispět k zapojení středoškolských studentů do tohoto 
procesu. 

•	 Identifikovat mladé talenty v oblasti kybernetické bezpečnosti a umožnit jim jejich další 
rozvoj prostřednictvím kontaktů a spoluprací se špičkovými experty a pracovišti v České 
republice v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany.

•	 Poskytnout informační podporu středoškolským pedagogům a metodikům prevence  
v této „nové“, dynamicky se měnící oblasti života nás všech. 

•	 Ověřit případně doplnit znalosti souvisejících s oblastí kybernetické a informační bezpeč-
nosti. 

•	 Přispět k naplnění cílů kategorie F Akčního plánu Národní strategie kybernetické bezpeč-
nosti.

Garanti a partneři projektu
Výkonným garantem kybernetické soutěže je Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti 
AFCEA (afcea.cybersecurity.cz). Hlavními odbornými garanty jsou Národní bezpečnostní úřad 
ČR a Národní Centrum Kybernetické Bezpečnosti. Dalšími odbornými garanty jsou státní in-
stituce, vysoké školy, neziskové asociace a firmy, které se dlouhodobě zabývají kybernetickou 
bezpečností a obranou.

Popis soutěže
•	 Kybernetická soutěž je soutěží středoškoláků ve znalostech a dovednostech v oblasti 

kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů.
•	 V rámci soutěže budou vytvořeny podklady, které mohou středoškolským pedagogům 

posloužit jako metodická pomůcka při vzdělávání studentů v oblasti kybernetické bezpeč-
nosti, informačních a komunikačních technologií a programování. 

•	 Kybernetická soutěž je organizována pro všechny studenty středních škol věkové kategorie 
15 až 18 let, a to bez ohledu na zaměření školy a na skutečnost zda se jedná o studijní obory 
zakončené maturitou či nikoliv. 

•	 Soutěž bude rozdělena do tří kol:
•	 První	„OSVĚTOVÉ“	kolo	proběhne	elektronicky	v	listopadu	2016. Zúčastnit se jej 

mohou všichni studenti středních škol ve věku 15 – 18 let, tedy cca. 220.000 studentů. 
Druhé	„VÝBĚROVÉ“	kolo	proběhne	elektronicky	v	únoru	2017	– předpokládá se 
účast přibližně 1.500 úspěšných soutěžících z prvního kola.

•	 Třetí	„FINÁLOVÉ“	kolo	proběhne	presenčně	dne	1.	června	2017 v rámci veletrhu 
IDET 2017. Toto kolo bude cíleně zaměřeno na individuální i týmové schopnosti jednotli-
vých soutěžících.

•	 Nejúspěšnější účastníci obdrží nabídku k návštěvě Kybernetického polygonu Masarykovy 
univerzity v Brně a nejlepší z nich se budou moci kvalifikovat do Evropské kybernetické 
soutěže, která proběhne v listopadu 2017.

Odborní partneři

Mediální partneři

www.kybersoutez.cz


