
Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace

pořádá celostátní výtvarnou, literární a sportovní soutěž

  Vzduch pro život 2

Soutěž probíhá za finanční podpory Moravskoslezského kraje  - z dotačního programu  
Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí pro roky 2022 - 2023, SRPŠ  

při ZŠ Šrámkova a České obce sokolské

Soutěž je členěna do tří oborů: 

- obor výtvarný 

- obor literární

- obor sportovní



Komu je soutěž určena: 

-  žákům mateřských a  základních škol,  žákům víceletých gymnázií,  žákům středních škol, 
žákům  škol  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami,  cvičencům  ČOS.   Soutěž  je  určena 
jednotlivcům.

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 nebo 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.“

Uzávěrka soutěže je 31. 3. 2023 pro všechny obory!!!

I. VÝTVARNÝ A LITERÁRNÍ OBOR SOUTĚŽE: 

 Hlavní téma pro výtvarný a 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, kouření),  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. o rozměru A1.

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



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: 30. 9.  2022

termín ukončení sběru prací: 31. 3. 2023

termín vyhodnocení:  do 19. 5. 2023

termín slavnostního vyhlášení výsledků: 2. 6.  2023 - Víceúčelová hala Opava

Specifikace soutěžního materiálu výtvarné části:

kresba, grafika, malba, koláž, kombinovaná technika, maximální rozměr výkresu A1

Označení prací: obor, kategorie, jméno a příjmení, věk, název a adresa školy, kontakt na 
vyučujícího (viz registrační karta soutěže)

Výtvarné práce zasílejte na adresu:

ZŠ Šrámkova

Šrámkova 4

Opava 5

74705

Obálku označte „Soutěž Vzduch pro život“



Specifikace literární části:

poezie, próza, úvaha

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

Označení prací: obor, kategorie, jméno a příjmení,  věk, název a adresa školy,  kontakt na 
vyučujícího (viz registrační karta soutěže)

Literární práce zasílejte na adresu:

ZŠ Šrámkova

Šrámkova 4

Opava 5

74705

nebo elektronicky na e-mail: jana.chraskova@skola-opava.cz  

Obálku či předmět mailu označte „Soutěž Vzduch pro život“

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  2.  6.  2023.  V tentýž  den  proběhne  i  finále  sportovního  oboru  soutěže. 
V měsíci červnu budou výtvarné a literární práce vystaveny ve školní galerii ZŠ Šrámkova v 
Opavě.

mailto:jana.chraskova@skola-opava.cz


II. SPORTOVNÍ OBOR SOUTĚŽE  =    VIDEOKLIP – korespondenční soutěž: 

Hlavní téma pro sportovní obor: Vzduch pro život 

Úkolem soutěžících ve sportovním oboru je natočit  pohybový videoklip v délce 30 -  90 
vteřin  na  libovolnou  hudbu,  která  nejlépe  vystihne  dané  téma  –  Vzduch  pro  život 
(netradiční ztvárnění environmentální problematiky pohybem na zvolenou hudbu). 

Práce  zasílejte  pořadateli  do  31.  3.  2023.   Odborná  porota  vybere  a  ocení  nejlepší 
videoklipy,  které  pak  budou  představeny  a  vyhodnoceny  na  soutěži  v pohybových 
skladbách 2. 6. 2023.

Soutěž je určena školním i mimoškolním kolektivům. Minimální počet členů družstva je 5 
vystupujících.  Každá  škola,  sportovní  organizace  může  přihlásit  do  soutěže  maximálně  3 
videoklipy. Jednotlivci mohou být zapojení vždy jen v jednou videoklipu.

Označení prací: obor, kategorie, jméno a příjmení,  věk, název a adresa školy,  kontakt na 
vyučujícího (viz registrační karta soutěže)

Videoklipy zasílejte elektronicky i s registrační kartou na e-mail: 
jana.chraskova@skola-opava.cz, nejlépe prostřednictvím služby 

Úschovna.cz.

Podle počtu přihlášených videoklipů může pořadatel rozdělit práce do věkových kategorií.

Akcí se zapojíme do Evropského týdne udržitelného rozvoje 2023, termín konání hlavní 
akce bude úterý 2. 6. 2023. Tento den je taktéž Mezinárodním dnem čistého ovzduší. 

Ochrana osobních údajů:

Účast  žáka  v  soutěži,  vysílaného  školou/školským  zařízením,  není  v  souladu  s  nařízením  

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“), jež nabylo  

účinnosti  dne 25.  5.  2018, podmíněna dalším souhlasem zákonného zástupce žáka,  popř.  

Souhlasem  samotného  zletilého  žáka.  (Pozn.  Dle  vyjádření  UOOU  se  jedná  o  činnost  ve  

smyslu prezentace schopností či znalostí žáků, kterou lze posuzovat jako činnost, kterou škola  

realizuje v rámci svého vzdělávacího a výchovného cíle.)

mailto:jana.chraskova@skola-opava.cz


Těšíme se na Vaši účast!!!

V Opavě 30. 9. 2022

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Chrásková

ZŠ  Opava, Šrámkova 4, p.o.

Šrámkova 4

Opava 5

74705

e-mail: jana.chraskova@skola-opava.cz
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