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MAS III ORP Bučovice vyhlašuje  

Literární a výtvarnou soutěž na téma: 

„JARNÍ PŘÍBĚHY OČIMA DĚTÍ“ 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

Ahoj holky a kluci,  

po roce opět vyhlašujeme Literární a výtvarnou soutěž, tentokrát na téma „Jarní příběhy očima 
dětí“. 

Soutěžit můžete v různých věkových kategoriích.  
Děti z mateřských školek, prvních i druhých tříd základních škol nám můžou namalovat 

obrázek k hlavnímu tématu „Jarní příběhy očima dětí“. 
Žáci od 3. do 5. třídy základních škol mohou namalovat příběh jarní květiny složený z pěti až 

sedmi obrázků. Obrázky seřaďte chronologicky za sebou a doplňte k nim text. Text může být: 
• vysvětlující (pod nebo nad obrázky)  
• rozhovor („bubliny“ u jednotlivých květin)  
• nebo kombinace vysvětlení a bublin. 
Žáci od 6. do 9. třídy základních škol mohou buď složit báseň, příběh jarní květiny, kterou doplní 

třemi až pěti ilustračními fotografiemi, nebo vytvořit foto příběh s libovolným dějem k tématu (a může 
to být i příběh jarní květiny), který bude složený z deseti až dvanácti fotografií. Fotografie seřaďte 
chronologicky za sebou a doplňte k nim text, který může být: 

• vysvětlující (pod nebo nad fotografiemi) 
• rozhovor („bubliny" u jednotlivých fotografií) 
• nebo kombinace vysvětlení a bublin. 
Výherce v každé kategorii může pro sebe a pro své spolužáky získat odměnu.   
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SOUTĚŽNÍ KATEGORIE: 

I. kategorie   MŠ obrázek k hlavnímu tématu  

II. kategorie   1.-2. třída ZŠ obrázek k hlavnímu tématu  

III. kategorie   3. třída ZŠ příběh jarní květiny, 5 až 7 obrázků s vysvětlením a "bublinami" 

IV. kategorie   4.-5. třída ZŠ příběh jarní květiny, 5 až 7 obrázků s vysvětlením a "bublinami" 

V. kategorie   6.-7. třída ZŠ báseň nebo foto příběh, 10 až 12 fotografií s vysvětlením a "bublinami" 

VI. kategorie   8.-9. třída ZŠ báseň nebo foto příběh, 10 až 12 fotografií s vysvětlením a "bublinami" 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE:  

• 3. 3. 2023: vyhlášení soutěže 

• 30. 4. 2023: ukončení sběru soutěžních prací 

• květen-červen 2023: vyhodnocení soutěžních prací a předání ocenění 

PRAVIDLA SOUTĚŽE: 

1. Soutěže se mohou účastnit děti a žáci z mateřských a základních škol ORP Bučovice, tzn.  na území 
MAS Slavkovské bojiště a MAS Vyškovsko. 

2. Ve školce, škole se mohou uskutečnit „školní kola“. Do soutěže školka, škola zašle výběr nejlepších 
prací, a to v počtu maximálně tři soutěžní práce za věkovou kategorii.  

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

4. Jeden autor se může do soutěže přihlásit pouze s jednou soutěžní prací. Práce musí být doplněna 
vyplněnou přihláškou k soutěži. Práci může přihlásit i autor sám, jeho zákonný zástupce nebo 
vyučující. 

5. V soutěžních kategoriích soutěží jednotlivci. 
6. Povolená velikost formátu soutěžní práce: A4 až A2. 
7. V případě výjimečných kolektivních prací, např. za účelem stmelení kolektivu ve školce, škole je 

povolena velikost formátu A4 až A0. 
8. Soutěžní obrázky a texty bude hodnotit komise složená ze zástupců MAP III ORP Bučovice. V každé 

kategorii budou oceněna první tři místa, vítězné práce budou zveřejněny na webových stránkách 
www.slavkovskebojiste.cz, FB: MAP v ORP Bučovice, či publikovány jiným způsobem, který 
pořadatel uzná za vhodný. 

9. Hlavní ceny pro jednotlivé kategorie jsou určeny následovně: Oceněna budou první tři místa 
z každé kategorie. První místo získává poukaz na nákup v knihkupectví v hodnotě 1 000 Kč, druhé 
místo poukaz tamtéž v hodnotě 700 Kč a třetí místo poukaz tamtéž v hodnotě 400 Kč.  

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

vzdává nároku na honorář. 
12. Pořadatel se zavazuje, že poskytnuté údaje nebudou postoupeny třetím stranám, ani zneužity pro 

komerční účely. 
 

 
 
 
 
 

mailto:soutez@slavkovskebojiste.cz
http://www.slavkovskebojiste.cz/
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PŘIHLÁŠKA DO LITERÁRNÍ A VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 2022/2023 MAP III ORP Bučovice 
 

    
Jméno a příjmení 
   

 

 
Škola 
   

 

 
Soutěžní věková kategorie 
   

  

 
Pedagog, zákonný zástupce   

 

 
Kontaktní informace pedagoga/ 
zákonného zástupce (telefon, email)  

 

 
Kontaktní informace dítěte/žáka (telefon, 
email)  

 

 
 
„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: 

 

 

 

 
 


