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OBJEKTIV 2022 

V. ročník soutěže v technických dovednostech 

 

PROPOZICE KRAJSKÉHO A CELOSTÁTNÍHO KOLA  
 

 

Organizace soutěže  

Organizátor a pořadatel soutěže:  

Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace (dále jen SVČ) 

Soutěž je finančně podpořena statutárním městem Ostrava v rámci dotačního titulu v oblasti 

vzdělávání a talentmanagementu pro rok 2022. 

Téma V. ročníku: Společným znakem všech kategorií je zaměření přihlášeného díla/výrobku na 

téma „Příroda kolem nás“. 

 

Soutěžní kategorie: 

a) Krátký film 

b) Fotografie 

c) Prostorová tvorba (3D tisk, 3D pera, jejich kombinace) 

d) Řemeslná tvorba (modely ze dřeva, plastů, kovu, kartonu, popř. jejich kombinace. Tvůrci 

mohou tvořit z plastu ale i v kombinaci s jinými materiály. Nejedná se o výtvarné práce, 

obrázky či modely z tenkého papíru.) 

 

Cílová skupina: 

 
• Žáci základních a středních škol  

• Žáci středisek volného času (poznámka: U těchto žáků je nutno v přihlášce uvést jak 

vysílající SVČ, tak i ZŠ/SŠ, kterou žák navštěvuje) 

 

Soutěžní věkové kategorie: 

A. ZŠ: 7–9 let 

B. ZŠ: 10–12 let  

C. ZŠ: 13–16 let (a přidružené ročníky víceletých gymnázií) 

D. SŠ: všechny ročníky denního studia 

 

Soutěžní skupiny:  

A. Jednotlivci       

B. Skupina: 2–3 žáci (neplatí pro kategorii „Fotografie“) 

 



 

 

Důležité termíny soutěže:  
 

24. 10 – 03. 11. 2022 odevzdání soutěžních prací (tj. termín doručení SVČ, nikoliv termín 

odeslání) 

04. 11 - 10. 11. 2022  hodnocení odbornými porotami 

15. 11. 2022  slavnostní vyhodnocení a vyhlášení výsledků KRAJSKÉHO KOLA, 

předání diplomů a cen vítězům (pouze pro MSK) a navazující celodenní 

program odborných workshopů pro autory vítězných prací. (Tento 

program je pro žáky zcela zdarma, veškeré náklady jsou hrazeny z finanční 

podpory statutárního města Ostravy, včetně společného oběda, 

celodenního pitného režimu, dopravy, workshopů, pedagogického dozoru 

atd.) 

20. – 21. 11. 2022 slavnostní vyhodnocení a vyhlášení výsledků CELOSTÁTNÍHO KOLA. 

20. 11. 2022 příjezd do Ostravy v odpoledních hodinách – ubytování 

(pouze pro účastníky z krajů mimo MSK). 21. 11. 2022 předání diplomů a 

cen vítězům a navazující program odborných workshopů pro autory 

vítězných prací. (Tento program je pro žáky zcela zdarma, veškeré 

náklady jsou hrazeny z finanční podpory statutárního města Ostravy, 

včetně společného oběda, celodenního pitného režimu, dopravy, 

ubytování, workshopů, pedagogického dozoru atd..) 

22. 11. - 23. 12. 2022  výstava soutěžních prací online na stránkách SVČ nebo v galerii SVČ 

03. 01.  - 06. 01. 2023  možnost vyzvednutí soutěžních prací – SVČ neposílá soutěžní práce zpět! 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program dle aktuální epidemiologické situace. 

V případě, kdy nebude možná osobní účast na slavnostním vyhodnocení, ceny budou vítězům 

zaslány poštou. 

   

Místo konání: Středisko volného času, příspěvková organizace 

                             Ostrčilova 19/2925  

                             702 00 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

 

Formy odevzdání práce, počet prací: 
  

Každý žák se může přihlásit v obou soutěžních skupinách (tj. jednotlivec i skupina), a to v 

libovolném počtu soutěžních kategorií. Maximální počet soutěžících za 1 školu/SVČ jsou 3 žáci – 

jednotlivci a 1 skupina v každé soutěžní kategorii. Soutěž není postupová. 

 

Formy a formáty prací: 
  

• Film – na CD/DVD/ÚSCHOVNA (zasláním poštou nebo pomocí elektronického odkazu, 

povolené formáty – formáty čitelné v běžných počítačích s Windows) 

• Fotografie – na CD/DVD/ ÚSCHOVNA společně s výtiskem na formát A2, A3 nebo A4  

• Prostorová tvorba (velikost práce maximálně 50 x 50 x 50 cm, minimální rozměr – není 

omezen) 

 

• Řemeslná tvorba (velikost práce maximálně 50 x 50 x 50 cm, minimální rozměr – není 

omezen) 

 

 



 

 

Vrácení zaslaných prací: 
 

• Filmy na DVD/CD ani vytištěné fotografie se jejich autorům ani vysílajícím 

organizacím nevracejí. 

• Prostorové výrobky (kategorie: řemeslná tvorba, 3D pera, 3D tisk) si soutěžící mohou 

vyzvednout v uvedeném termínu od 03. 01.  - 06. 01. 2023 přímo ve středisku volného času. 

Organizátor soutěže práce zpět nezasílá, ani nedoručuje.  

• U soutěžních filmů, fotografií a nevyzvednutých prostorových prací si organizátor soutěže 

vyhrazuje právo tyto práce zlikvidovat, nebo je po dobu 1 roku ode dne vyhlášení výsledků 

soutěže (tj. do 21. 11. 2023) používat pro propagaci a prezentaci činnosti SVČ – tj. 

organizace soutěží a podpory technického vzdělávání. Následně budou práce zlikvidovány. 

 

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.) 
 

Důležité upozornění: 

 

• Do soutěže mohou být přihlášeny pouze autorské práce žáků, nikoliv plagiáty stažené z internetu či 

jiných zdrojů (např. u 3D tisku a fotografií – stažené jen vytištěné!), ani společné práce žáků a 

pedagogů/rodičů, popř. jiných osob. 

• Vysílající organizace toto bere na vědomí a je si vědoma právních důsledků v případě zjištění 

porušení výše uvedeného (např. povinnost vrácení ceny oceněného žáka a úhradu veškerých nákladů 

SVČ spojených s následnou opravou hodnocení soutěže). 

 

Kontaktní osoba:   Mgr. Klára Guziurová – tajemník soutěže 

        Středisko volného času,  

        tel. 775 598 663 

        e-mail: kguziurova@svcoo.cz 

              

Webové stránky:    www.svcoo.cz   

 

Přihlašování:  

Společně se soutěžní prací je důležité zaslat také správně vyplněnou přihlášku, viz příloha emailu. 

Přihláška musí být u trojrozměrných prací řádně upevněna, abychom vyloučili možnou záměnu 

prací. 

 

Těším se na Vaši účast a přeji mnoho úspěchů při tvorbě. 

 

V Ostravě 14. 09. 2022                                                       

                                                                                                                           

Mgr. Klára Guziurová 


