MAS Bobrava, MAS Moravský kras a MAS Slavkovské bojiště
vyhlašují literární a výtvarnou soutěž

Škola je bezva
O tom, jak je jejich škola bezva, jak úžasné učitele v ní potkávají, nebo jak si
představují nejlepší školu na světě, nám můžou napsat všichni žáci základních
škol. Děti z mateřských škol a mladší žáci nám můžou na stejná témata
nakreslit obrázek. Výherce v každé kategorii pro celou svou třídu získá
divadelní představení až do školky, komiksový workshop, nebo exkurzi do
některého z přírodovědných center v našich MASkách!

Soutěž se koná pod záštitou projektů MŠMT:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP
Šlapanice a CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v
SO ORP Bučovice, je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie v OP VVV.

Témata soutěže:

Nejlepší škola

– ať už je to ta vaše, nebo si ji představujete, je určitě
úžasná. Napište nám, co dělá nejlepší školu na světě. Takovou, do které se děti
těší (skoro) víc než na prázdniny.

Pan učitel/ Paní učitelka s velkým P

– už jste se s někým
takovým potkali? S paní učitelkou nebo panem učitelem, které máte rádi, vážíte
si jich a chcete se od nich učit, ať už násobilku, vyjmenovaná slova nebo dějiny
naší vlasti.

Kdyby se ve škole neznámkovalo …

- popusťte uzdu své
fantazii a zkuste napsat, jak si představujete školu, kde by se neznámkovalo.
Učilo by se na ní pořád stejně? A proč by se na ní neznámkovalo?

Soutěžní kategorie:
I. kategorie - výtvarná – děti z mateřské školy
II. kategorie - výtvarná – 1.-2. třída
III. kategorie - literární – 3.-5. třída
IV. kategorie - literární - 6.-7. třída
V. kategorie - literární - 8.-9. třída

Kdy soutěž probíhá:
5. 9. 2016 – 16.12. 2016

Pravidla soutěže:
1. Soutěže se mohou účastnit děti a žáci z mateřských a základních škol ORP
Šlapanice a ORP Bučovice.
2. Soutěž je pořádána v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP
Šlapanice, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 a Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v SO ORP Bučovice, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 podle
výzvy 02_15_005 Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány rozvoje vzdělávání v
prioritní ose 3 OP VVV, výstupy soutěže slouží zároveň jako zpětná vazba dětí a
žáků k tématu vzdělávání.
3. Soutěžní práce mohou být zasílány elektronickou formou ve formátech: .jpg
(sken textu), .pdf, .doc, .docx na adresu koordinator@mas-slavkovskebojiste.cz,
předány osobně v kanceláři MAS nebo zaslány poštou na adresu MAS Slavkovské
bojiště, Hrušky 166, 683 52 Křenovice. Pro zařazení do soutěže je rozhodující
datum odeslání mailu či dopisu.
4. Jeden autor se může do soutěže přihlásit s více pracemi. Přihlašování je možné
mailem, práci může přihlásit autor, jeho zákonný zástupce nebo vyučující.
5. Pořadatel se zavazuje, že poskytnuté údaje nebudou postoupeny třetím stranám,
ani zneužity pro komerční účely.
6. Soutěžní obrázky a texty bude hodnotit komise složená ze zástupců škol ve ORP
Šlapanice, ORP Bučovice a Místních akčních skupin. V každé kategorii budou
oceněna první tři místa, vítězné práce budou zveřejněny na webových stránkách
www.mas-slavkovskebojiste.cz nebo otištěny ve zpravodajích či publikovány jiným
způsobem, který pořadatel uzná za vhodný.
7. Hlavní ceny pro jednotlivé kategorie jsou určeny následovně:
I. kategorie

divadelní představení v MŠ - divadlo Koráb, pohádka Kašpárek a
drak

II. kategorie

divadelní představení v ZŠ - divadlo Koráb, pohádka Kašpárek a
drak

III. kategorie

program pro celou třídu v centru Otevřená zahrada nadace
Partnerství (otevrenazahraha.cz)/ exkurze do Domu přírody
Moravského krasu

IV. kategorie

komiksový workshop pro třídu do 30 žáků s autorem Danielem
Vydrou a ilustrátorkou Markétou Vydrovou/ program v ekocentru
Kaprálův mlýn

V. kategorie

komiksový workshop pro třídu do 30 žáků s autorem Danielem
Vydrou a ilustrátorkou Markétou Vydrovou/ program Údif Úžasného divadla fyziky (www.udif.cz)

Ve III., IV. a V. kategorii si výherce vybere z uvedených variant. Výherci druhých a
třetích míst v každé kategorii budou odměněni věcnými cenami. Hlavní ceny
budou financovány za finanční podpory EU, podle příslušnosti výherce ke
konkrétnímu ORP a návaznému MAPu.

Pořadatel si vyhrazuje právo nakládat se soutěžními příspěvky, autor se přijetím těchto
pravidel vzdává nároku na honorář.

Přihláška do soutěže

Jméno a příjmení

Adresa bydliště

Kontaktní informace (telefon, email)

Adresa školy

Kontaktní informace školy
(zejména pokud práci přihlašuje
do soutěže pedagog)

Třída

Zákonný zástupce (jméno,
kontaktní informace)

Prohlašuji, že text přihlášený do soutěže je mým vlastním dílem. Souhlasím s
pravidly soutěže a v případě, že můj příspěvek bude oceněn, uděluji souhlas s
jeho zveřejněním ve formě, o které rozhodne pořadatel soutěže, bez nároku na
honorář. Uděluji pořadateli souhlas s použitím mých osobních údajů pro potřeby
soutěže a s uvedením mého jména a příjmení v případě zveřejnění soutěžního
příspěvku.

Datum:

