
 
 

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 
28. ročník – 2018/2019 

p r o p o z i c e 
 

Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 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 pro další 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 mohou zúčastnit děti, žáci 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 2018/2019 

„YOUrope –je to o tobě!“ 
 

Rok 2019 je pro Evropu rozhodujícím rokem, neboť Brexit a evropské volby mění evropské mapy. 
Cílem 66. ročníku, resp. 28. ročníku v České republice je poskytnout prostor k uměleckému vyjádření 
příznivcům i kritikům evropského projektu. Z toho vychází motto letošního ročníku „YOUrope – je to o 
tobě!“. 
 
Český komitét připomíná významná výročí pro ČR, která korespondují s evropskými 
tématy, a proto se dají vhodně využít v následujících centrálně vytvořených tematických 
okruzích: 
   

 14. 7. 1939 zemřel Alfons Mucha, malíř a grafik, představitel evropské secese 
 28. 8. 1939 zemřel Bohuslav Martinů, hudební skladatel 
 12. 11. 1989 svatořečení Anežky České z rodu Přemyslovců 
 29. 12. 1989 zvolení Václava Havla prezidentem ČSSR 

   
 
Tematické okruhy pro výtvarnou i literární část soutěže: 
 
1. Chytří evropští vynálezci 
V každém období lidské existence existovaly vynálezy a chytré nápady, které změnily život lidí. Jistě i 
ty znáš řadu evropských vynálezců z různých dob a oborů. Kterého z nich ty osobně považuješ pro 
jeho přínos za zvlášť důležitého. Proč?  
 
2. Letecké taxi po Evropě  
Představ si, že jste založili s kamarády letecké „taxi“ a nyní vyrazíte po Evropě. Máte samozřejmě 
nejmodernější vybavení a během cesty sledujete všechny možné zajímavosti. Co byste vybrali a poslali 
z „paluby“leteckého taxi domů jako pozdrav? Vytvořte o této zajímavosti obrázek nebo písemnou 



zprávu. 
 
3. Měj oči otevřené!  
Velké věci vznikají z malých. Rozhlédni se kolem sebe a přemýšlej! Které malé každodenní věci, 
situace a nápady by podle tvého názoru neměly být přehlédnuty, protože obohacují život v Evropě? 
 
4. Zvířecí parlament. 
Široká škála zvířat žije v zoologických zahradách. Představ si, že tato zvířata mají svůj vlastní 
„parlament“. Za co budou bojovat některá zvířata a proč?  
 
5. Street art - vandalismus, protest nebo umění? 
Street art - „pouliční umění“ nebylo po dlouhou dobu bráno vážně, protože se lišilo od tradičního 
chápání umění. Dnes si však loga, graffiti, samolepky apod. získávají pozornost zvláště mladých lidí a 
„pouliční umění“ dostává oficiální prostor na veřejných prostranstvích. Znáš některý zajímavý projev 
pouličních výtvarných aktivit? Dovedl bys v tomto stylu vytvořit návrh na výzdobu určitého veřejného 
prostoru ve vašem městě? Jaký máš názor na tento druh veřejného projevu? 
 
6. Vyjádři svůj názor!  
V roce 2019 budou probíhat volby do Evropského parlamentu. Miliony Evropanů budou mít možnost 
rozhodnout o svých zástupcích, a tím i o budoucnosti Evropy. Zamysli se, co pro nás společenství 
evropských zemí znamená, v čem je důležité pro nás, ale třeba i to, co se nám nelíbí. Co bys chtěl 
„vzkázat“ evropským představitelům ty?  Jak bys to udělal? Napsal dopis nebo složil písničku? Vytvořil 
výtvarné dílo? Co třeba společně s ostatními uspořádat výstavu zajímavostí o Evropě? Každý může 
přispět vlastními fotografiemi, zážitky z cest, výtvarným i tiskovým materiálem, ale i svými názory na 
život v Evropě. 
  
Český národní komitét soutěže Evropa ve škole vybral z široké nabídky témat, vytvořenými řídící 
organizací soutěže v Berlíně, tato témata společná po výtvarnou i literární část soutěže. Učitelé 
vyberou téma, které nejlépe odpovídá 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. Kromě „klasických“ 
výtvarných a literárních forem je možné jako soutěžní práce poslat umělecké fotografie, 
videonahrávky projektů nebo akcí, která naplňují uvedená témata.  
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 2019. 
Krajská kola se konají do 5. dubna 2019: 

- výsledky krajských kol literární části soutěže včetně oceněných soutěžních prací je třeba zaslat na 
adresu NIDV a v elektronické podobě na e-mail: steflova@nidv.cz  do 12. 4. 2019, 

- vybrané výtvarné práce z krajských kol soutěže je třeba zaslat v termínu od 15. 4. do 30. 4. 2019 
na adresu:  

 
Mgr. Jaroslava Spěváčková 
ZUŠ, K. Steinera 29  
318 00 Plzeň 

 
Ústřední kolo (vyhodnocení literárních prací) proběhne do 19. dubna 2019 v Praze. 
Ústřední kolo (vyhodnocení výtvarných prací) proběhne v květnu 2019 v Plzni. 
Setkání účastníků projektu (ústřední přehlídka) se uskuteční v červnu 2019 v Plzni.  

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 15. března 2019. 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 v termínu od 15. 4. do 30. 4. 2019 (organizátoři ústředního kola potřebují čas na evidenci 
a přípravu na hodnocení!) na adresu organizátora ústředního kola: Mgr. Jaroslava Spěváčková, 
ZUŠ, K. Steinera 29, 318 00 Plzeň, kde budou v květnu vybrány nejlepší práce 28. 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 

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 12. dubna 2019 
(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 a v elektronické podobě na e-mail: 
steflova@nidv.cz 

Práce zaslané po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny! Vyhodnocení literárních prací proběhne 
v Praze do 19. 4. 2019. 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 v červnu 2019 v Plzni při příležitosti 
vernisáže výstavy vybraných výtvarných prací. Autoři nejlepších výtvarných i literárních prací budou 
včas pozváni. 

 

ORGANIZÁTOREM ÚSTŘEDNÍ PŘEHLÍDKY JE: 
 

Mgr. Jaroslava Spěváčková 
ZUŠ  

Jagellonská 14 
301 36 Plzeň 

telefon: +420 377 235 560, mobil: +420 607 738 076 
e-mail: j.spevackova@centrum.cz 
http://www.vytvarkaplzen.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  



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) 

 

Věk 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, 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Příloha č. 2 
 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adresář organizátorů krajských kol  

Evropa ve škole 2018/2019 

 

Kontaktní adresa
Odpovědný pracovník                                
tel., e-mail 
Pavel Humhal
tel.: 603 834 117

pavelhumhal@gmail.com
Mgr. Alena Bucharová
tel.: 317 843 136                                        
605 277 960
alena.bucharova@seznam.cz
Mgr. Ilona Kadrabová
tel.: 472 732 174                                   
606 115 354
kadrabova.ilona@seznam.cz
Mgr. Alena Burešová
tel.: 736 114 094
abure@tiscali.cz
Ing. Eva Hodboďová
tel.: 485 226 635
eva.hodbodova@kraj-lbc.cz
Mgr. Jaroslava Spěváčková
tel.: 377 235 560                                      
723 856 834
zus.vytvarna.pm@centrum.cz
Hana Kallayová
tel.: 731 636 622
kallayova@ddmkv.cz
Mgr. Kateřina Duspivová
tel. 734 228 025
jazyky@ddmck.cz
Bc. Alena Marvanová                                   
tel. 734 228 025 
vytvarka@ddmck.cz
Vlastislav Malý
tel.: 568 841 212
info@zus-trebic.cz
Ing. Zora Hrabaňová                                   
tel.: 466 615 737
zora.hrabanova@ddmstolbova.com
Ing. Zora Hrabaňová                                    
tel.: 466 615 737                   

zora.hrabanova@ddmstolbova.com

Leona Balánová
tel.:  518 323 724                                     
739 358 434
ddmveseli@seznam.cz
Mgr. Martina Krmelínová
tel.: 577 131 067
martina.krmelinova@gmail.com

Ing. Vladimír Janek
tel.: 585 223 233
estetika@ddmolomouc.cz
Mgr. Helena Skálová
tel.:731 617 814 
helena.skalova@svc-korunka.cz

Dům dětí a mládeže Hutník 1495 698 01 
Veselí nad Moravou 

Dům dětí a mládeže Štolbova 2665 530 02  
Pardubice

Dům dětí a mládeže Štolbova 2665 530 02  
Pardubice

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

Jihomoravský

Zlínský

Olomoucký

Moravskoslezský

Základní umělecká škola Biskupská 12 110 
00 Praha 1

III. základní škola Vorlina U Vorliny 1500 258 
01  Vlašim

Základní umělecká škola Jagellonská 14 301 
36  Plzeň

Dům dětí a mládeže Čankovská 9 360 05  
Karlovy Vary

ZUŠ Třebíč Masarykovo náměstí 1313/12 
674 01  Třebíč

Základní škola Neštěmická 38 400 07 Ústí 
nad Labem

Střední odborná škola a SOU Masarykova 
101 763 26  Luhačovice

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

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

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 
642/2a, 461 80 Liberec 2

Vysočina

Královéhradecký

Pardubický

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

Liberecký

Plzeňský

Karlovarský

Literární část

Jihočeský

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

Kraj

Praha

Středočeský

Ústecký

Literární část

Výtvarná část

 

 
 

 
 

 

 
 
 



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 (PR v kraji, výstavy, spolupráce s krajským úřadem atp.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krajský organizátor (jméno a příjmení, název organizace): ……………………………. 

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

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

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

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

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

 
 
 

 
 


