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Chotoviny – místo, kde žiju rád/a 
 

Spolek přátel školy Chotoviny ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou 
Chotoviny a Obcí Chotoviny vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti na téma: „Chotoviny – 
místo, kde žiju rád/a“ u příležitosti 750. výročí od první písemné zmínky o obci, které si 
v letošním roce připomínáme.  
 
Výtvarná soutěž je vyhlášena s níže uvedenými propozicemi. 
 
Téma 
Chotoviny – místo, kde žiju rád/a 
 
Kategorie 
   I. kategorie – mateřská škola, 1. a 2. třída 
  II. kategorie – 3. až 5. třída 
 III. kategorie – 6. až 9. třída 
 
Podmínky soutěže 
 soutěž se vyhlašuje ve třech kategoriích 
 výtvarné práce budou v jednotném formátu velikosti A3 (297 x 420 mm) 
 je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce, omezen je pouze formát 
 práce nebudou paspartovány a budou fixovány 
 každá práce musí být na zadní straně opatřena nalepeným vyplněným 
 registračním formulářem – viz níže 
 každý přihlášený může do soutěže přihlásit pouze tři svá díla   
 práce přihlášené do soutěže se nevracejí 
 organizátor soutěže si vyhrazuje právo k využití získaných prací pro nekomerční 

účely – nekomerční výstava, akce obce a k jejich reprodukci v tisku 
 tři vítězné práce v každé kategorii budou odměněny věcnými cenami 
 
Termínový kalendář soutěže 

Datum Akce 
22. února 2016 Vyhlášení soutěže  
22. května 2016 Uzávěrka soutěže 
23.–31. května 2016  Hodnocení přihlášených prací  
červen 2016 Vyhlášení a předání cen vítězům soutěže na Školní akademii 
13. srpna 2016 Výstava prací v rámci Chotovinských slavností  

 
Hodnocení prací a odměny 
Přihlášené práce budou vyhodnoceny komisí složenou ze zástupců Spolku přátel školy 
Chotoviny, Základní školy a Mateřské školy Chotoviny a Obce Chotoviny. Komise vybere 
tři nejlepší práce v každé kategorii. Hodnotící komise si vyhrazuje právo posoudit práce 
podle stanovených kritérií, podle své odborné kompetence a její rozhodnutí je konečné. 
Autoři prací budou o výběru informováni e-mailem či telefonicky na začátku června 2016. 
Informace o výsledcích budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách Základní 
školy a Mateřské školy Chotoviny a v Listech Chotovinska. Autoři oceněných prací budou 
odměněni věcnými cenami. 
 
Využití soutěžních děl 
Ze všech prací bude uspořádána výstava na Chotovinských slavnostech 13. srpna 2016. 
Oceněné práce budou publikovány na internetových stránkách Základní školy a Mateřské 
školy Chotoviny a v Listech Chotovinska. 
 
Přihlášení do soutěže a identifikace výtvarných děl 
Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci, kteří splňují kritéria stanovených kategorií  
a pošlou svou přihlášku formou odevzdání výtvarného díla opatřeného vyplněným 
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registračním formulářem na zadní straně do 22. května 2016 včetně. Na registračním 
formuláři musí být uveden platný kontakt, pokud přihlášený není žákem ZŠ a MŠ 
Chotoviny. 
 
Kontakt na organizátory 
Spolek přátel školy Chotoviny 
Osvobození 47 
391 37 Chotoviny 
 
Ing. Jana Lorencová – předseda spolku 
tel. 606 383 696 
e-mail: pechacovaj@centrum.cz  
 
 
 

 
Registrační formulář – výtvarná soutěž  

Chotoviny – místo, kde žiju rád/a 
 

Jméno autora: 
 
 

Příjmení autora: Třída:  
 
 

Název díla: 
 
 
Soutěžní kategorie: 
 
    I. kategorie 

   II. kategorie 

  III. kategorie   

Kontakt  
(uveďte, pokud přihlášený není žákem ZŠ a MŠ Chotoviny): 
 
 
Poznámka: 
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