
Každá práce musí být na zadní straně řádně označena:  
1) Označení kategorie (tzn. věkové kategorie v jednotlivých částech 
(literární, výtvarná, zpracovaná s pomocí DT) např. L1 - žáci 3. – 5. 
ročníku ZŠ) 
2) jménem a příjmením autora  
3) úplnou adresou bydliště včetně uvedení okresu  
4) názvem školy nebo SDH, třídou a adresou školy, dětské 
organizace nebo SDH, popř. telefonním číslem na kontaktní osobu.  

VZOR:  

kategorie : .....................  

jméno a příjmení autora:.................................................................................  

adresa bydliště ............................................................. okres: ......................  

název školy (SDH, dětské organizace apod.)………........................................ 

………………………………………………………… třída: ………………………. 

adresa školy (SDH, dětské organizace apod.) .................................................  

popř. tel. č. a kontaktní osoba:…………………………………………………… 

Dodržujte řádné a úplné značení soutěžních prací. Při 

neúplném označení soutěžní práce vznikají nejasnosti a při 

nemožnosti identifikace některého z výše uvedených údajů 
může být soutěžní práce ze soutěže vyřazena.  
ČÁST LITERÁRNÍ:  

díla na ploše (2D provedení), nikoliv modelace vystupující z 

plochy nosiče obrázku (3D provedení). Formáty výkresů max. 
A3 tj. 30 x 42 cm.  
ČÁST VÝTVARNÁ:  

max. 2 stránky formátu A4 psané rukou nebo písmem 
standardní velikosti. (např. Times New Roman velikosti 12)  
ČÁST ZPRACOVANÁ S POMOCÍ DT:  
striktně dodržujte velikost a formát tak, jak jsou uvedeny v tabulce Ic. 

Označení soutěžních prací 



Poř. Kategorie Věková  kategorie 

1 L1 žáci 3. – 5. ročníku ZŠ   

2 L2 
žáci 6. – 7. ročníku ZŠ a  
1. – 2. ročníku osmiletých gymnázií (prima, sekunda)  

3 L3 
žáci 8. – 9. ročníku ZŠ a 3. - 4. ročníku osmiletých gymnázií  
1. – 2. ročníku šestiletých gymnázií, (tercie, kvarta)  

4 L4 
studenti 5. – 8. ročníku osmiletých gymnázií,  
3. – 6. ročníku šestiletých gymnázií,  
1. – 4. ročníku čtyřletých gymnázií, (kvinta – oktáva) SŠ a OU  

1. ČÁST LITERÁRNÍ: tab. Ia  

Poř. Kategorie Věková  kategorie 

1 M1 mladší děti (do 5 let – v roce 2020 dovrší 5 let) – mateřské školy   

2 M2 
starší děti (od 5 let do ukončení docházky v MŠ - v roce 2020  dovrší 6 a více let ) - 
mateřské školy  

3 ZŠ1 žáci 1. – 2. ročníku ZŠ  

4 ZŠ2 žáci 3. – 5. ročníku ZŠ  

5 ZŠ3 
žáci 6. – 7. ročníku ZŠ  
1. – 2. ročníku osmiletých gymnázií (prima, sekunda)  

6 ZŠ4 

žáci 8. – 9. ročníku ZŠ  
        3. – 4. ročníku osmiletých gymnasií  
        1. – 2. ročníku šestiletých gymnázií, (tercie, kvarta)  
studenti 5. – 8. ročníku osmiletých gymnázií  
                3. – 6. ročníku šestiletých gymnázií  
                1. – 4. ročníku čtyřletých gymnázií, (kvinta – oktáva) SŠ a OU  

7 ZUŠ1 žáci základních uměleckých škol ve věku 6 – 10 let   

8 ZUŠ2 žáci základních uměleckých škol ve věku 11 – 15 let  

9 K1 pro děti a mládež praktických a speciálních škol 6 – 10 let  

10 K2 pro děti a mládež praktických a speciálních škol 11 – 18 let  

2. ČÁST VÝTVARNÁ: tab. Ib  

Poř. Kategorie Rozsah Věková  kategorie 

1 DT1 
Prezentace: min. 10 a  max. 20 snímků  
ve formátu MS .ppt 

žáci a studenti ve věku 12 – 18 let  

2 DT2 
Video:  
max. délka 3 minuty ve formátu .wmv 

žáci a studenti ve věku 12 – 18 let  

3. ČÁST ZPRACOVANÁ S POMOCÍ DT: tab. Ic  


