
 
Pravidla pro celostátní soutěž Vzduch pro život 2020 

 

Soutěž probíhá za finanční podpory Statutárního města Opavy z programu 

Životní prostředí a EVVO 2020 a za finanční podpory 

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Šrámkova. 

 

Záštitu nad soutěží převzala 1. náměstkyně primátora statutárního města Opavy 

 Bc. Hana Brňáková. 

 
 
Soutěž s environmentální tématikou pod názvem Vzduch pro život. Téma  soutěže je 

věnováno významu ovzduší pro život na Zemi a důležitosti jeho ochrany. 

V běžné výuce je jen málo času možné věnovat současným ekologickým problémům, jako je 

důležitost ochrany ovzduší. Soutěžní aktivity umožní zapojeným školám prohloubit, v rámci 

nastudování tématu, tyto vědomosti, posílit je a upevnit. 

 

 

Soutěž je členěna do tří oborů: obor výtvarný, obor literární a obor fotografický. Soutěž 

bude doprovázena stejnojmenným workshopem, výstavami vzniklých výtvarných, 

literárních a fotografických prací. 

 

 

 

Výtvarný a literární obor soutěže: 

 

 Hlavní téma pro výtvarný i literární obor: Vzduch pro život  

 

Dílčí témata: život v ovzduší,  chránění živočichové – hmyz, ptáci, savci, chráněné rostliny,  

jevy ovzduší v přírodě a krajině, ovzduší ve městech, parcích a zahradách, vzduch a jeho 

znečišťovatelé, vzduch a člověk (spalování, automobilová doprava, čističky),  vzduch léčí, 

vzduch  jako živel, nedostatek čistého ovzduší ve světě, chemická struktura látek 

znečisťujících ovzduší… 

 

Úkol účastníků soutěže:  

 

Úkolem soutěžících ve výtvarném oboru je pomocí libovolné plošné výtvarné techniky 

vyjádřit dané téma na formát výtvarné práce max. A1. 

 

 

Úkolem soutěžících v literárním oboru je v próze, úvaze či poezii ztvárnit dané téma. 

 

 

Úkolem soutěžících ve fotografickém oboru je vytvoření černobílé fotografie na dané 

téma a její zaslání elektronickou formou na adresu: fotosoutez@skola-opava.cz  
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Motto soutěže: 

Vzduch je základní podmínkou k životu všech živých organismů. Ovzduší je pro živé 

organismy jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které se nemohou obejít. 

Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává až do nitra všech živých organismů i do 

lidského těla a přímo tak působí  na organismy i na zdraví člověka. Vzduch je také životním 

prostředím pro organismy – hmyz, ptáky, rostliny…. 

 Ovzduší je nutné chránit před znečištěním, nejvíce znečištění však působí člověk. 

 Ať už průmyslem, výrobou, dopravou, zemědělstvím ale i tím, že v obydlených oblastech 

dochází ke spalování domovních odpadů  či spalováním fosilních paliv při výrobě elektřiny..  

Vzduch může být i hrozbou jako jsou hurikány, tornáda a další. Jde o jevy přírodní, které jsou 

však v poslední době umocňovány činností člověka. 

 

Komu je soutěž určena: žákům mateřských a základních škol, žákům víceletých gymnázií, 

žákům středních škol, žákům škol se speciálními vzdělávacími potřebami, 

Fotografická soutěž je určena i široké veřejnosti. 

 

Věkové kategorie: 

 

1. kategorie Mateřské školy 

2. kategorie: Žáci 1. stupně ZŠ 

3. kategorie: Žáci 2. stupně ZŠ 

4. kategorie: Žáci Středních škol 

5. kategorie: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Časový harmonogram soutěže: 
termín vyhlášení: 27. leden  2020 

termín ukončení sběru prací: 5. květen 2020 

termín vyhodnocení:  do 19. května 2020 

termín slavnostního vyhlášení výsledků: 1. červen  2020 - Víceúčelová hala Opava 

 

Specifikace soutěžního materiálu výtvarné části: 

kresba, grafika, malba, koláž, kombinovaná technika, 

maximální rozměr výkresu A1 

 

Specifikace literární části: 
poezie, próza, úvaha 

maximální rozsah textu na stranu formátu A4 (standartní normostrana 1800 znaků) 

 

Specifikace fotografické části: 

Černobílá fotografie o velikosti do 3MB. Fotografie v elektronické formě zasílejte 

 

na adresu:  fotosoutez@skola-opava.cz  

Po ukončení sběru soutěžních fotografií  dne 5. 5. 2020 bude na webu školy (https://skola-

opava.cz/fotosoutez/) možnost hlasovat "klikáním" na vybrané fotografie do 28. 5. 2020. 

Foto s nejvíce hlasy vyhrává.  
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Vyhodnocení prací: 

Vyhodnocení a posouzení prací provede odborná porota složená z pedagogů výtvarného 

oboru, přírodovědného oboru, jazykového oboru, zástupců Magistrátu města Opavy, členů 

SRPŠ. 

V soutěži budou oceněny vždy tři nejlepší práce v jednotlivých kategoriích jak v oboru 

literárním, tak v oboru výtvarném. V každé kategorii budou dále udělena dvě Čestná uznání.  

Nejlepší práce (výběr ze všech kategorií) bude oceněna Cenou poroty jak pro výtvarnou část 

tak pro literární. 

 

 

Slavnostní vyhodnocení soutěže a vernisáž výtvarných prací proběhne ve Víceúčelové 

hale v Opavě dne 1. 6. 2020. V měsíci červnu budou  

Výtvarné, literární  a fotografické práce vystaveny ve školní galerii ZŠ Šrámkova v 

Opavě. 

 

Hlavní koordinátor soutěže: Mgr. Jana Chrásková 

 

Všechny zaslané práce musí být označeny registrační kartou – viz příloha. 

 

Výtvarné a literární práce zasílejte na adresu: 

Základní škola Opava, Šrámkova 4, přísp. org. 

Šrámkova 4 

Opava 5 

74705 

 

 

Zasláním prací do soutěže udělujete organizátorovi soutěže: 

 

 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby organizace soutěže Voda pro život (dále jen 

souhlas) 
1 .Já, (dále jen „autor“), uděluji tímto souhlas „Organizátorovi“ soutěže Základní škole Opava, 

Šrámkova 4, příspěvkové org. se sídlem: Šrámkova 4, Opava 5, 74705, IČ: 008 49 642, aby ve smyslu 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR), zpracovala tyto mé 

osobní údaje: jméno a příjmení, věk. 

 

2. Jméno, příjmení a věk je nutné zpracovat za účelem evidence účastníků literární a výtvarné soutěže 

Voda pro život pro účely dotační politiky krajského úřadu. Jméno a příjmení pak dále za účelem 

marketingu (zejména v propagačních materiálech a letácích), v médiích, na sociálních sítích (např. 

Facebook, Instagram, Twitter, apod.), webových stránkách a na veřejném vyhodnocení samotné soutěže. 

Tyto údaje budou Organizátorem zpracovány v době konání soutěže a po dobu 3 let (pro archivaci 

dokumentů). 

 

3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to 

například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu Organizátora soutěže.  

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Organizátorem



   

Registrační karta práce: 
Výtvarná, literární  a fotografická soutěž Vzduch pro život 2020, 
termín zaslání prací do 5. 5. 2020!!! 

Kategorie:  
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