
DĚTI MALUJÍ PRO KONTO BARIÉRY

Soutěžní zadání a termíny odevzdání
1. téma - Bez růžových brýlí 
Téma zahrnuje aktuální dění doma i ve světě, konflikty, teroris-
mus, oteplování planety, plasty atd. 
Termín odevzdání prací - 31. prosince 2018

2. téma - Les očima reportéra
Vše o lese, co tam žije, co tam roste, co se mi tam líbí, co mě 
tam potkalo, les pod lupou...
Termín odevzdání prací - 30. března 2019

3. téma - Když nemůžeš, tak přidej víc
Reportáž z okolí, sportovní utkání, co kdo umí, co kdo dělá, co 
obdivuješ, co tě baví...
Termín odevzdání prací - 30. června 2019 

Doporučený formát výkresů:
Doporučený formát prací je velikost A3, pro grafické práce A4. 
Možné je i přizpůsobení formátu dané práci (např. čtvercový 
formát). Práce uhlem či pastely je nutné dobře zafixovat.
Způsob značení prací:
Do soutěže jsou přijímány pouze práce, které splňují zadání. Na 
rubu odevzdaných prací musí být ČITELNĚ uvedeno jméno a 
příjmení autora, věk autora, název soutěžní práce, přesný název 
a adresa školy, jméno, telefon a e-mail vyučujícího. Děti, které 
se hlásí mimo školní zařízení, uvedou kontakt na rodiče. Práce 
odevzdané do soutěže se účastníkům nevracejí, o jejich dalším 
využití rozhoduje vyhlašovatel soutěže. Práce je třeba zaslat 
či předat do termínu na adresu Středisko volného času 
Lužánky, Lidická 50, Brno 65812.

Práce, které nebyly vybrány, jsou zkartovány. Oceněné práce 
budou využity k při výrobě stolních kalendářů. Zasláním prací 
soutěžící souhlasí se zveřejněním svých jmen a škol na výsled-
kových listinách, které budou rozeslány na emaily dotčených 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ NA TÉMA „JÁ REPORTÉR“

škol a zveřejněny na webu www.detimaluji.cz, u vybraných 
prací v kalendáři Děti malují pro Konto Bariéry 2021, případně 
na výstavách spojených s výtvyrnou soutěží.

Kategorie:
1.  kategorie – MŠ (práce dětí ve věku do 6 let, které vznikly v MŠ)
2.  kategorie – 1. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ)  

děti ve věku 6 – 10 let)
3.  kategorie – 2. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ)  

děti ve věku 11 – 15 let)
4. kategorie – pro děti s handicapem bez omezení věku
5. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti do 6 let
6. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 7 – 10 let
7. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 11 – 15 let

Hodnocení prací:
Soutěž bude posuzovat odborná porota. Výsledková listina bude 
zveřejněna na www.detimaluji.cz nejpozději měsíc po uzávěrce. 
Ocenění autoři obdrží navíc informace o svém umístění pro-
střednictvím mailových zpráv adresovaných vedení jejich škol 
nebo vyučujícím učitelům nebo rodičům.

Propagace nejlepších a vybraných prací:
Oceněné práce bude možné shlédnout na www.detimaluji.cz
Nejlepší a vybrané výtvarné práce budou bezplatně využity pro 
tvorbu obrazové části stolního kalendáře
„Děti malují pro Konto Bariéry“, který bude vydán pro rok 2021 
a jehož prodejem budou získávány finanční prostředky na nákup 
školních pomůcek pro zdravotně postižené děti  
(www.kontobariery.cz/projekty).
Vybrané práce budou vystaveny v prostorách SVČ Lužánky.
Soutěž podporují:
Antipol Brno CZ, www.projektypomahaji.cz
Informace o soutěži:
Lužánky – středisko volného času Brno, Marie Janíková,  
tel.: 724 534 730, e-mail: madla@luzanky.cz
www.detimaluji.cz
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Lužánky - středisko volného času vyhlašují XXIX. ročník dětské výtvarné soutěže, která je součástí projektu „Děti 
malují pro Konto Bariéry“. Nejlepší a vybrané práce budou obrazovou součástí stolního kalendáře Děti malují pro Konto 
Bariéry 2021. Výnos z prodeje kalendářů je určen na nákup školních pomůcek pro děti s postižením.


