
 

 

 

Národní institut pro další vzdělávání 
 (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků dále jen „NIDV“) 

a Český národní komitét 
 

literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole 
26. ročník – 2016/2017 

p r o p o z i c e 
 

Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a v České republice probíhá 
od roku 1992, od roku 1999 byl jejím garantem Národní institut dětí a mládeže (NIDM), od 1. 1. 2014 
má garanci nad soutěží Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV).   

Soutěž je určena: žákům a studentům všech stupňů a typů ZŠ a SŠ a školských zařízení. 

Cíl soutěže: „Evropa ve škole“ je soutěž s dlouhou tradicí organizovaná v evropských zemích od roku 
1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí. Základní myšlenkou je propagovat mezi 
dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich 
pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství, demokratickému 
evropskému myšlení. 

Podmínky soutěže: 
Letošního ročníku soutěže se mohly zúčastnit děti a mládež ve 4 věkových kategoriích, které jsou 
odstupňované odlišně pro výtvarné a pro literární aktivity: 

“Výtvarníci” “Literáti” 
1. kategorie:  4 – 8 let 1. kategorie: 6 – 11 let (do 5. ročníku) 
2. kategorie: 9 – 12 let 2. kategorie: 12 – 14 let  (6. – 8. ročník ZŠ 

+ příslušné ročníky víceletých gymnázií) 
3. kategorie: 13 – 16 let 3. kategorie: 15 – 17 let (9. roč. ZŠ + příslušné 

ročníky víceletých gymnázií + 1. a 2. ročník SŠ) 
4. kategorie: 17 – 21 let 4. kategorie: 18 – 21 let (3. a 4. ročník SŠ) 
 

 Hlavní téma soutěže pro rok 2016/2017 
„Jednotná v rozmanitosti – Evropa mezi tradicí a modernitou“ 

Vydej se po stopách evropského kulturního dědictví a prozkoumej 
kulturní rozmanitosti Evropy 

 

Významná výročí (nejen) pro Českou republiku jsou:    

 25. výročí, kdy bylo historické centrum Prahy zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO  
(stalo se tak na 16. zasedání Výboru světového dědictví v Santa Fe v USA. Společně s historickým 
centrem Prahy byla zapsána i historická centra Českého Krumlova a Telče.) 
 95. výročí, kdy vstoupil v platnost Zákon o vytvoření Velké Prahy a zavedení titulu primátor 
hlavního města Prahy 
 170 let uplynulo od té doby, kdy v Praze bylo poprvé použito k veřejnému osvětlení ulic 
plynových lamp 

 

Témata pro inspiraci - (nejen) pro literární část: 
 
o Tak se slaví v Evropě 

 Jak se slavily svátky o jedno století zpátky (jak se slavilo v době dětství našich babiček a dědů) 

 Tak se u nás slaví (jaké tradice a zvyky u nás přežívají) 

 Zvyky a obyčeje naší babičky (vyberte některý významnější svátek a napište, jak jej slavili vaši 
prarodiče) 

 U nás se láska k folkloru dědí  / folklor je můj život, moje radost a záliba



 

 

 Rozdáváme radost z tance, zpěvu a uchování tradic 

 Místa spjatá s lidovou tradicí 

 
o Oblékání jako vyjádření o tobě a o světě, ve kterém žiješ 

 Je to pravda odvěká, že šaty dělaj člověka 

 Co si dnes vezmu na sebe (věčná ženská otázka) 

 Na hřiště v teplákách, na koncert ve fraku (jaké oblečení je vodné/nevhodné při 

různých příležitostech) 

 Tohle si na sebe nevezmu (jak se liší tvůj názor na oblékání od názoru rodičů) 

 Současné módní styly mladých – někdy pobaví, někdy vyděsí, dokážou však i vyrazit 

dech 

 V pruhovaném tričku za dobrodružstvím 

 Žiju v místě, kde je lidový kroj stále živou součástí dnešního života 

„Mladí lidé prahnou po originalitě. Vyjadřují to tím, že se oblékají všichni stejně.“        
R. Lardner 

„Nikdo není opravdu dobře oblečen, nenosí-li na tváři úsměv.“ Percy B. Sheley 

„Když je třeba udělat v životě důležitý krok, ptá se muž, co má říci. Žena, co si vezme na sebe.
         Elbert Hubbard 

 

o Osobnost z historie dnes 
 Na slovíčko… (fiktivní rozhovor s historickou osobností) 

 Dopisy napříč staletími 

 Co bych Ti/Vám chtěl říct… 

 Moje oblíbená postava z historie či historických pověstí dnes 

 

o Hudba může vyprávět 
 Moje nejdůležitější setkání s hudbou a jak mě změnilo 

 Hudba spojuje, umožňuje porozumění i beze slov 

 Ta naše písnička česká… 

 Co Čech to muzikant – u nás má lidová hudba velkou tradice 

 Pocházím z místa, kde milují folklor, zpěv a tanec 

 Jak se zpívá u nás doma 

„Zpívejte, lidičky, ty naše písničky z Moravy, Slovenska, Čech…“   Karel Hašler 

 „Zpívám pro sebe. Pro své potěšení. A to je to nejkrásnější.“   Karel Plicka 

 

o Praha matka měst (Praga Mater Urbium) 
 Tajuplný příběh z pražských uliček a zákoutí 

 Jak voní pražské jaro 

 Praha v proměnách času 

 Jak chutná Praha 

 Kdybych stál v čele Prahy… 

 Lampářem ve staré Praze 

 Když se řekne Praha 



 

 

 

Témata (nejen) pro výtvarnou část: 

 Tradice řemesel v našem kraji a tato řemesla dnes („můj výrobek“) 

 Cesta kolem světa aneb Jaké oblečení se kde nosí 

 Jak „namalovat“ hudbu, Jak nakreslit lidovou písničku 

 S kým bych si chtěl podat ruku (vyber si historickou osobnost k přátelskému podání ruky) 

 Praha jako zdroj inspirace 

 Praha ve světle lamp 

 Praha v roce 2027 
   

  Poznámka: Po zkušenostech z předcházejících ročníků předkládáme tato témata a 

náměty, z nichž si učitelé vyberou ty, které nejlépe odpovídají věku a zaměření žáků i 

výtvarnému nebo literárnímu zpracování. Uvedená témata a náměty slouží jako východisko 

pro vlastní modifikaci. Lze je dále konkretizovat a rozvíjet. Forma práce i technika provedení je 

libovolná, závazné je pouze zaměření na výtvarné a literární projevy. Důležitá upozornění: 

doporučený rozsah literárních příspěvků do tří stran A4; autorům poezie doporučujeme zaslat 

alespoň 3 básně; do výtvarné části soutěže nelze zasílat xerokopie prací, pokud neslouží 

výtvarnému záměru! 

Termíny: 
Školní kola projektu Evropa ve škole se uskuteční do 28. února 2017. 
Krajská kola se konají do 7. dubna 2017: 

- výsledky krajských kol literární části soutěže včetně oceněných soutěžních prací je třeba zaslat na 
adresu NIDV do 14. 4. 2017, 

- vybrané výtvarné práce z krajských kol soutěže je třeba zaslat nejpozději do 28. 4. 2017 na adresu: 
 

Bc. Alena Marvanová 
Dům dětí a mládeže Český Krumlov 

Linecká 67 
381 01 Český Krumlov 

 
 
Ústřední kolo (vyhodnocení literárních prací) proběhne do 21. dubna 2017 v Praze. 
Ústřední kolo (vyhodnocení výtvarných prací) proběhne 18. a 19. května 2017 v Českém Krumlově. 
Setkání účastníků projektu (ústřední přehlídka) se uskuteční 15. a 16. června 2017 v Českém 
Krumlově. 

Průběh soutěže, adresy pro zasílání prací: 
Nejlepší výtvarné a literární práce z předvýběru na školách (ze školních kol projektu) /nejvýše v počtu 
5 kusů, popř. 5 výtvarných souborů/zašlou školy na adresy organizátorů krajských kol nejpozději do 
17. března 2017. Předvýběr prací je nutný - prosíme, nezasílejte do krajských kol práce, jejichž kvalitu 
nepotvrdilo odborné posouzení ve školním kole! 

Adresář organizátorů krajských kol: 
Je součástí těchto propozic; informace o organizátorech krajských kol soutěže podají též oddělení 
mládeže, sportu a tělovýchovy příslušných krajských úřadů. 

Vybrané výtvarné práce z krajských kol zašlou organizátoři těchto kol spolu s registračními kartami 
prací nejpozději do 28. dubna 2017 (organizátoři ústředního kola potřebují čas na evidenci a přípravu 
na hodnocení!) na adresu organizátora ústředního kola: Bc. Alena Marvanová, DDM Český Krumlov, 
Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, kde budou 18. a 19. 5. 2017 vybrány nejlepší práce 26. ročníku 
projektu. Práce zaslané ze školních kol přímo do ústředního kola nebudou hodnoceny! Výsledková 
listina bude zveřejněna na internetové adrese www.nidv.cz, www.talentovani.cz 

http://www.nidv.cz/
http://www.talentovani.cz/


 

 

Důležitá poznámka: Do ústředního kola může být zasláno nejvýše 5 kusů literárních či výtvarných 
prací (popř. 5 výtvarných souborů) z jedné školy (ZŠ, ZUŠ, SŠ aj.). 

Literární práce z  krajských kol zašlou organizátoři těchto kol nejpozději do 14. dubna 2017 (porotci 
musí mít čas na důkladné přečtení prací) na adresu: Mgr. Barbora Šteflová, NIDV, Senovážné náměstí 
25, Praha 1, 110 00, tel. 222 122 215. Práce zaslané po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny! 
Vyhodnocení literárních prací proběhne v Praze do 21. 4. 2017. Výsledková listina bude zveřejněna na 
internetové stránce www.nidv.cz, www.talentovani.cz 

Pozn. Vybrané literární práce budou zveřejněny ve sborníku se souhlasem autorů. Žádáme proto 
organizátory krajských kol o zaslání vítězných soutěžních prací do ústředního kola v elektronické 
podobě na e-mail: 

steflova@nidv.cz 

Vyhlášení nejlepších výtvarných i literárních prací se uskuteční 15. a 16. června 2017 v Českém 
Krumlově při příležitosti vernisáže výstavy vybraných výtvarných prací. Autoři nejlepších výtvarných 
i literárních prací budou včas pozváni. 

 

ORGANIZÁTOREM ÚSTŘEDNÍ PŘEHLÍDKY JE: 
 

Bc. Alena Marvanová 
Dům dětí a mládeže Český Krumlov 

Linecká 67 
381 01 Český Krumlov 

Telefon: +420 734 228 025 
E-mail: vytvarka@ddmck.cz 

www.ddmck.cz 
 

Označení prací: 
Prosíme, aby každá soutěžní práce byla doplněna registrační kartou, čitelně a kompletně vyplněnou! 
Žádáme organizátory školních kol o vyplnění STATISTIKY, která je součástí registrační karty (stačí 
vyplnit jednu statistiku za celou školu v případě, že škola bude obesílat krajské kolo více pracemi). 
Statistické údaje poslouží organizátorovi krajského kola k sestavení celkové statistiky kraje a následně 
NIDV k vyplnění souhrnných statistik za celou Českou republiku, požadovaných MŠMT. 
Upozorňujeme, že soutěžní výtvarné i literární práce zůstávají majetkem organizátorů. V zájmu 
propagace soutěže mohou být publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak prezentovány dle 
uvážení organizátora, případně využity pro archivaci výsledků, výzdobu veřejných zařízení atp., a to 
bez jakýchkoliv finančních nároků ze strany autorů. 

Hodnocení a ocenění prací 
Odborná porota v ústředním kole práce vyhodnotí a navrhne autory k ocenění. Všichni ocenění obdrží 
diplom a věcné odměny z finančních prostředků MŠMT jako vyhlašovatele soutěže, případně od 
sponzorů. 
 
 

Kontaktní adresa: 
Mgr. Barbora Šteflová 

Národní institut pro další vzdělávání, Talentcentrum 
Senovážné nám. 25, 110 00  Praha 1, tel.: 222 122 215 

e-mail: steflova@nidv.cz 

www.talentovani.cz, www.nidv.cz 

http://www.nidv.cz/
http://www.talentovani.cz/
mailto:steflova@nidv.cz
mailto:vytvarka@ddmck.cz
http://www.ddmck.cz/
mailto:steflova@nidv.cz
http://www.talentovani.cz/
http://www.nidv.cz/


 

 

Příloha č. 1 
Registrační karta 

pro jednotlivé práce projektu Evropa ve škole 
registrační kartu vyplňuje žák (vyučující) již ve školním kole - registrační karta je součástí každé práce 

(nebo souboru prací, který má být posuzován jako celek). 
 

Věková kategorie - výtvarníci (zatrhněte): 1. (4-8 let)     2. (9-12 let)     3. (13-16 let)   4. (17-21 let) 

Věková kategorie – literáti (zatrhněte):      1. (6-11 let)    2. (12-14 let)   3. (15-17 let)   4. (18-21 let) 

 

Rok narození autora.................……        

Studijní ročník školy:...................... 

Název práce.......................................................................................................... 

Zpracovávané téma (vypište):………………………………………………………………………….. 

Jméno autora/autorů..............…............................................................................ 

Kontakt (tel., e-mail autora/autorů)………………………………………………………………….. 

IČO školy……………………………………………………………………………………………………………. 

Název a adresa školy (včetně PSČ) ...........................….................................……….. 

…………………………………………………………………………….Kraj……………………………………… 

Tel. školy, fax, e-mail……………………………    ………..................  ……..……………..………… 

Jméno vyučujícího…………………………………....................... 

Prohlášení soutěžícího, dále jen „autora“: 
Autor tímto poskytuje NIDV k zaslanému soutěžnímu příspěvku nevýhradní licenci/sublicenci 
k nekomerčnímu užití díla dle par. 12. a násl. Autorského zákona, tj. poskytuje oprávnění k výkonu 
práva příspěvek šířit prostřednictvím internetových stránek NIDV, výstav aj. a zveřejnit 
příspěvek včetně jeho částí. Tato licence/sublicence je poskytována bezúplatně bez teritoriálního, 
časového a množstevního omezení. Autor tímto zároveň prohlašuje, že je majitelem autorských či 
licenčních práv ke každému příspěvku a je plně oprávněn jej poskytnout. 

 

 
Podpis soutěžícího: 
 
Podpis zákonného zástupce u žáků mladších 18 let: 
 
Datum: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Počet prací, které soutěžily ve školním kole: 
vyplní organizátor školního kola (stačí jednou v případě zaslání více prací do krajského kola) a zašle 

organizátorovi krajského kola 
 

Druh prací/Kategorie 1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat. Celkem 

VÝTVARNÉ PRÁCE      

LITERÁRNÍ PRÁCE      

Celkem      

 
 

                                                                                         …………………………………………… 

                                                                                                    Podpis organizátora školního kola 



 

 

Příloha č. 2 

Adresář organizátorů krajských kol soutěže Evropa ve škole – 2016/2017 

Kraj Kontaktní adresa 
Odpovědný pracovník 
tel., e-mail 

Praha 
Základní umělecká škola Biskupská 12 
110 00 Praha 1 

Pavel Humhal 

tel.: 603 834 117 

pavelhumhal@gmail.com 

Středočeský 
III. základní škola Vorlina U Vorliny 1500 
258 01 Vlašim 

Mgr. Alena Bucharová 

tel.: 317 843 136                                         
605 277 960 

alena.bucharova@seznam.cz 

Ústecký 

Literární 
část 

Základní škola Neštěmická 38 
400 07 Ústí nad Labem 

Mgr. Ilona Kadrabová 

tel.: 472 732 174                                   
606 115 354 

kadrabova.ilona@seznam.cz 

Výtvarná 
část 

1. Základní škola 
Karla Jeřábka 941 
413 01  Roudnice nad Labem 

Mgr. Alena Burešová 

tel.: 736 114 094 

abure@tiscali.cz 

Liberecký 
Základní umělecká škola Frýdlantská 19 
460 01  Liberec 1 

Libuše Hájková 

tel.: 485 110 192 

hajkova@zusliberec.cz 

Plzeňský 
Základní umělecká škola Jagellonská 14 
318 07  Plzeň 

Mgr. Jaroslava Spěváčková 

tel.: 377 235 560                                      
723 856 834 

zus.vytvarna.pm@centrum.cz 

Karlovarský 
Dům dětí a mládeže Čankovská 9 
360 05  Karlovy Vary 

Mgr. Valtr Beneš 

Sopečná 55, 360 18  Karlovy Vary 

(soukromá adresa) 

tel.: 353 567 924, 353 540 093                                     
723 441 203 

ddmkv@volny.cz 

Jihočeský 

Literární 
část 

Dům dětí a mládeže Český Krumlov 
Linecká 67 381 01 Český Krumlov 

Mgr. Eliška Rolníková                               
tel.:  734 228 025 

jazyky@ddmck.cz 

Výtvarná 
část 

Dům dětí a mládeže Český Krumlov 
Linecká 67 381 01 Český Krumlov 

Bc. Alena Marvanová                                   
tel.:734 228 025 

vytvarka@ddmck.cz 

Vysočina 
Masarykovo náměstí 1313/12 674 01  
Třebíč 

Jiří Suchánek 

tel.: 568 841 212 

info@zus-trebic.cz 

Královéhradecký 
Dům dětí a mládeže Štolbova 2665 
530 02  Pardubice 

Ing. Zora Hrabaňová                                   
tel.: 466 615 737 

zora.hrabanova@ddmstolbova.com 

Pardubický 
Dům dětí a mládeže Štolbova 2665 
530 02  Pardubice 

Ing. Zora Hrabaňová                                    
tel.: 466 615 737                    

zora.hrabanova@ddmstolbova.com 

Jihomoravský 
Dům dětí a mládeže Hutník 1495 
698 01 Veselí nad Moravou  

Leona Balánová 

tel.:  518 323 724                                     
739 358 434 

ddmveseli@seznam.cz 

Zlínský 
Střední odborná škola a SOU 
Masarykova 101 763 26  Luhačovice 

Mgr. Šárka Klimková 

tel.: 577 131 067 

klimkovas@sosluhac.cz 

Olomoucký 
Dům dětí a mládeže oddělení výtvarné 
výchovy třída 17. listopadu 47 
771 74  Olomouc 

Ing. Vladimír Janek 

tel.: 585 223 233 

estetika@ddmolomouc.cz 

Moravskoslezský 
Středisko volného času Korunka Středisko 
umělecké tvorby Korunní 49  709 00  
Ostrava-Mariánské Hory 

Mgr. Helena Skálová 

tel.:731 617 814 

helena.skalova@svc-korunka.cz 

 

mailto:pavelhumhal@gmail.com
mailto:alena.bucharova@seznam.cz
mailto:kadrabova.ilona@seznam.cz
mailto:abure@tiscali.cz
mailto:hajkova@zusliberec.cz
mailto:zus.vytvarna.pm@centrum.cz
mailto:ddmkv@volny.cz
mailto:jazyky@ddmck.cz
mailto:vytvarka@ddmck.cz
mailto:info@zus-trebic.cz
mailto:zora.hrabanova@ddmstolbova.com
mailto:zora.hrabanova@ddmstolbova.com
mailto:ddmveseli@seznam.cz
mailto:klimkovas@sosluhac.cz
mailto:estetika@ddmolomouc.cz
mailto:helena.skalova@svc-korunka.cz


 

 

 



 

 

Příloha č. 3 

Statistika 
vyplní organizátor krajského kola a zašle na adresu: Mgr. Barbora Šteflová, Talentcentrum,  NIDV, 

Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1 
 

 

Počet škol, které se soutěže zúčastnily v kraji:................................... 

 

Počet prací, které soutěžily ve všech školních kolech kraje: 

Druh prací/kategorie 1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat. Celkem 

VÝTVARNÉ PRÁCE      

LITERÁRNÍ PRÁCE      

Celkem      

 

Počet prací, které soutěžily v krajském kole: 

Druh prací/kategorie 1. kat. 2. kat. 3. kat. 4. kat. Celkem 

VÝTVARNÉ PRÁCE      

LITERÁRNÍ PRÁCE      

Celkem      

 
 

Stručná zpráva o průběhu krajského kola (propagace v kraji, výstavy, spolupráce s krajským úřadem 
atp.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krajský organizátor (jméno a příjmení, název organizace): …………………………….. 

……………………………………………………………………………………………............................. 

Kontaktní adresa včetně PSČ:……………............................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………................ 

Tel., e-mail:...................................…………………………………………………………….. 

 
                                                                     Podpis:................................................................. 

 
 
 

 
 


