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Místní akční plán Šlapanice 

 
vyhlašuje 

 

 
 
 
 

Literární a výtvarnou soutěž 
 

na téma  

 

„Tvořím, tedy jsem“ 
 

Ahoj holky a kluci,  

a je to tady! Po roce opět vyhlašujeme Literární a výtvarnou soutěž, letos ji dokonce pořádáme již po 
páté. Z navržených témat si můžete jedno vybrat ke zpracování. Děti z mateřských školek, prvních i 
druhých tříd základních škol nám můžou namalovat obrázek, žáci od 3. - 5. třídy něco hezkého napsat 
a žáci od 6.-9. třídy mohou vytvořit komis, nebo krátkou video reportáž (max do 3 min).  Výherce v každé 
kategorii získá odměnu pro sebe, nebo i pro své spolužáky.  A o čem to bude?  

TÉMATA SOUTĚŽE:  

I. Co je důležité v mém životě? 

Je mnoho lidí, věcí, či událostí ve Tvém životě, které jsou pro Tebe příjemné a které bereš automaticky. 

Máš někdy prostor se zastavit a uvědomit si, kteří a které to jsou a být za ně vděčný? Můžeš se o to 

podělit s ostatními, prostřednictvím naší soutěže. 

II. Místo, kde žiji, je mým domovem 

Místo, kde žiješ, kde jsi rád, které Tě spojuje s Tvými blízkými, kamarády je Tvým domovem.  Znáš dobře 

toto své místo a jeho blízké i vzdálenější okolí se svými přírodní památkami, historií, pověstmi, které se 

k tomuto místo váží? Možná ve Tvém okolí žije významná osobnost, anebo možná se i Ty osobně 

zapojuješ do dění ve své obci?  

III. Bezpečnost na sociálních sítích (Facebook, Instagram, WhatsApp…), aneb ne každý je 

můj kamarád 
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Každý z nás si v životě volí své kamarády. Díky možnosti komunikace v sociálních sítích si dnes můžeš 

vybírat kamarády a přátele dokonce z celého světa, bez ohledu na hranice.  Spojují vás pak stejné záliby 

a zájmy, které si vzájemně sdílíte. Ale je třeba se chovat obezřetně. Ne každý uživatel sociální sítě je 

Tvůj kamarád.  

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE: 

 

 

 

 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE:  

• 1. 10. 2020: vyhlášení Literární a výtvarné soutěže 

• 31. 1. 2021: ukončení sběru prací 

• únor 2021: vyhodnocení nejlepších prací a předání cen  

PRAVIDLA SOUTĚŽE: 

1. Soutěže se mohou účastnit děti a žáci z mateřských a základních škol ORP Šlapanice, tzn.  na území 
MAS Bobrava, MAS Moravský kras a MAS Slavkovské bojiště. 

2. Soutěžní práce mohou být na adresu soutez@slavkovskebojiste.cz, předány osobně v kancelářích 
MAS (MAS Slavkovské bojiště, MAS Bobrava) nebo zaslány poštou na adresu MAS Slavkovské 
bojiště, Hrušky 166, 683 52 Křenovice. Pro zařazení do soutěže je rozhodující datum odeslání mailu 
či dopisu. 

3. Jeden autor se může do soutěže přihlásit s jednou prací. Přihlašování je možné osobně, poštou, e-
mailem. Práci může přihlásit autor, jeho zákonný zástupce nebo vyučující. 

4. Pořadatel se zavazuje, že poskytnuté údaje nebudou postoupeny třetím stranám, ani zneužity pro 
komerční účely. 

5. Soutěžní obrázky a texty bude hodnotit komise složená ze zástupců MAP Šlapanice. V každé 
kategorii budou oceněna první tři místa, vítězné práce budou zveřejněny na webových stránkách 
www.slavkovskebojiste.cz, www.masbobrava.cz, FB: MAP v ORP Šlapanice či publikovány jiným 
způsobem, který pořadatel uzná za vhodný. 

6. Hlavní ceny pro jednotlivé kategorie jsou určeny následovně: Oceněna budou první tři místa 
z každé kategorie. První místo získává poukaz na nákup v knihkupectví Knihy Dobrovský v hodnotě 
1 500 Kč, druhé místo poukaz tamtéž v hodnotě 1000 Kč a třetí místo poukaz tamtéž v hodnotě 
500 Kč. První místa budou navíc oceněna odměnou pro celou třídu formou poukazu na nákup 
v Knihkupectví Dobrovský v hodnotě 1 000 Kč.  

7. Výstupy soutěže slouží zároveň jako zpětná vazba dětí a žáků k tématu vzdělávání. 
8. Pořadatel si vyhrazuje právo nakládat se soutěžními příspěvky, autor se přijetím těchto pravidel 

vzdává nároku na honorář. 
 

 
 

I. kategorie    výtvarná děti z MŠ 

II. kategorie    výtvarná 1.-2. třída ZŠ 

III. kategorie    literární 3.-5. třída ZŠ 

IV. kategorie    komiks/video reportáž 6.-7. třída ZŠ 

V. kategorie    komiks/video reportáž 8.-9. třída ZŠ 

mailto:soutez@slavkovskebojiste.cz
http://www.slavkovskebojiste.cz/
http://www.masbobrava.cz/
https://www.facebook.com/MAPSlapanice/
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PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE: 
 

    
Jméno a příjmení 
   

 

    
Adresa bydliště 
   

   

 
Kontaktní informace (telefon, e-mail) 
   

 

 
Adresa školy 
   

 

 
Kontaktní informace školy (zejména 
pokud práci přihlašuje do soutěže 
pedagog) 
   

  

 
Třída 
   

    
  
   

 
Zákonný zástupce (jméno, kontaktní 
informace)  

 

 
 
„Prohlašuji, že text přihlášený do soutěže je dílem dítěte. Souhlasíme s pravidly soutěže a v případě, že příspěvek bude oceněn, 
udělujeme souhlas s jeho zveřejněním ve formě, o které rozhodne pořadatel soutěže, bez nároku na honorář. Udělujeme 
pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů (dítěte, zákonného zástupce, pedagoga) pro potřeby soutěže a s uvedením 
jména, příjmení a třídy v případě zveřejnění soutěžního příspěvku, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“ 

 
 

Datum: 

 


