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ORLICKÝCH HOR 

 

 

Pravidla Literárně – výtvarná soutěž pro děti a žáky z MŠ a ZŠ 
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P R AV I D L A  S O U T Ě Ž E  

Časový harmonogram soutěže 
 

do konce února    Přihlášení školy do soutěže (info@mapd.cz) 

01.04.2019 - 15.04.2019 Díla postupující do meziškolního kola předána/zaslána 

realizačnímu týmu MAP II Dobrušsko 

do 22.05.2019   Informování škol o výsledcích soutěže 

06.06.2019 od 16:00 hodin Slavnostní vyhlášení soutěže ve Velkém sále 

Společenského centra KINO 70 Dobruška za přítomnosti 

významných hostů, rodičů, prarodičů a zástupců škol  

červen / červenec   Výstava soutěže 

 

 

Soutěžící jsou rozděleni do 5 kategorií, které jim určují možnosti formy jejich díla 

(leporelo/ilustrace/příběh/poezie/komiks). 

Kategorie         forma díla 

1. kategorie  MŠ + 1. třída ZŠ    leporelo / ilustrace 

2. kategorie  2. třída ZŠ + 3. třída ZŠ   příběh / poezie / komiks  

3. kategorie  4. třída ZŠ + 5. třída ZŠ   příběh / poezie / komiks 

4. kategorie  6. třída ZŠ + 7. třída ZŠ   příběh / poezie / komiks 

5. kategorie  8. třída ZŠ + 9. třída ZŠ   příběh / poezie / komiks 

 

Soutěž se skládá ze školního a meziškolního kola.  

Školní kolo probíhá na jednotlivých přihlášených školách. Škola si určí komisi (počet členů komise 

není stanoven) a zástupce pro komunikaci s realizačním týmem projektu MAP II Dobrušsko. Z každé 

přihlášené školy mohou do meziškolního kola postoupit maximálně 3 díla z každé kategorie. Tyto 

díla budou poslána/předána realizačnímu týmu MAP II Dobrušsko v období 1. 4. 2019 – 15. 4. 2019. 

Zároveň škola předloží seznam všech zapojených soutěžících, příp. soutěžních skupin. 
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V meziškolním kole bude hodnotit díla nezávislá odborná komise. S předběžnými výsledky soutěže 

budou školy seznámeny nejpozději do 22. 5. 2019, aby mohly informovat děti, žáky a jejich 

rodiče/prarodiče o slavnostním vyhlášení soutěže, které se bude konat 6. 6. 2019 od 16:00 hodin 

ve Velkém sále Společenského centra KINO 70 Dobruška.  

Následně bude probíhat výstava děl ve Společenském centru KINO 70 Dobruška. 

 

Podmínky soutěže 

Všeobecné 

- téma: Tajemství Orlických hor, 

- všechna díla jsou tvořena ve škole (MŠ/ZŠ), 

- originály budou po ukončení výstavy vráceny svým majitelům. 

 

Leporelo 

- tvoří jednotlivci nebo možná spolupráce třídy/části třídy, 

- dílo označené ze zadní strany štítkem (viz příloha). 

 

Ilustrace 

- tvoří jednotlivci, 

- maximální formát díla A2, 

- dílo označené ze zadní strany štítkem (viz příloha). 

 

Příběh, poezie 

- tvoří jednotlivci, 

- vybraná díla do meziškolního kola psaná na PC (Times New Roman, velikost 12), 

- pedagog před meziškolním kolem má možnost funkce korektora (oprava pravopisných chyb), 

- dílo podepsané (jméno a příjmení, škola, kategorie), 

 

Komiks 

- tvoří jednotlivci nebo možná spolupráce dvojice, 

- pedagog před meziškolním kolem má možnost funkce korektora (oprava pravopisných chyb), 

- dílo označené ze zadní strany štítkem (viz příloha). 


