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Výtvarná soutěž pro děti a mládež k Roku chemie 
 
Téma 
Vytvořte komiksový příběh s chemickou tématikou, námět je rozlišen podle věkových kategorií: 

Kategorie 1 (R1 a T1) 
Víte, že chemie je opravdu všude kolem nás? Vyberte si obecně známou klasickou pohádku, v jejímž názvu, nebo v níž 
se objevuje chemie a zpracujte chemickou část pohádky výtvarně. K názvu díla laskavě připojte i název pohádky. Pro 
žáky a žákyně základních škol do 10 let věku v době uzávěrky soutěže. 

Kategorie 2 (R2 a T2) 
Umíme žít bez toho, abychom využívali produkty, které vznikly za pomoci chemie? Známe více než 50 miliónů 
chemických látek a desítky tisíc z nich denně používáme k vylepšení svých životů. Věci, které denně požíváme i 
používáme a bez kterých se těžko obejdeme – chemie nám přináší stavební hmoty, barvy, textil, lepidla, gumu, umělé 
hmoty, prací prášky, paliva a oleje, léky, prostředky pro ochranu rostlin, doplňky potravin, kosmetiku, elektroniku, 
nanomateriály…Ukažte nám, jak chemie vylepšuje náš život a zpracujte téma „život bez ropy“. Pro žáky a žákyně 
základních škol a odpovídajících nižších ročníků víceletých gymnázií 10-15 let věku v době uzávěrky soutěže. 

Kategorie 3 (R3 a T3) 
Kdyby nebylo chemie, na pohodlný život, jak ho známe v České republice dnes, bychom mohli rovnou zapomenout. Vše 
se vyvíjí stále rychleji a překotněji. Nedávné objevy přinesly průmyslově vyráběné nanomateriály, objevujeme bílou a 
zelenou chemii, začnou nám pomáhat chemičtí roboti – jak nám tyto nové chemické obzory zlepší život? Autor nebo 
autorka práce musí být ve školním roce 2010/2011 žákem/žákyní střední školy starším 15 a mladším než 20 let v době 
uzávěrky soutěže. 
 
Podmínky soutěže 

Pravidla 
• Soutěž se vyhlašuje ve dvou formálních kategoriích dále členěných na tři věkové kategorie 
• Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci základních a středních škol studující v České republice 
• Počet zasílaných děl jedné organizace není omezen.  
• Každý autor může přihlásit do soutěže maximálně dvě soutěžní práce.  
• Kolektivní práce nejsou do soutěže přijímány. 
• Zaslaná díla se nevracejí. 
• Organizátor soutěže si vyhrazuje právo k využití zaslaných prací pro nekomerční účely -  nekomerční výstavy, 

charitativní akce a k jejich reprodukci v tisku. 
• Porotou je přihlíženo k dodržování stanoveného námětu pro danou kategorii  
• Přesná identifikace výtvarných děl dle stanovených podmínek (viz dále) je nezbytná.  
• Do soutěže v kategorii R jsou přijímány pouze originály děl, kopie nebo xeroxy nejsou přípustné. Díla 

nepaspartujte, práce fixujte 
• Jednotný formát jednotlivých plošných prací (kategorie R) je A3 (297x420 mm).Fotografie prosím posílejte pouze 

na kvalitním fotopapíru.  
• Každá práce v kategorii R musí být na zadní straně opatřena nalepeným vyplněným registračním formulářem (viz 

níže), každá zaslaná práce do soutěže kategorii E musí zároveň v příloze obsahovat i vyplněný formulář. 
• Popisky na díle musí být napsány ČITELNĚ, TISKACÍMI PÍSMENY a LATINKOU, práce nesplňující tyto 

podmínky budou vyřazeny. 
• Porada s příslušnými vyučujícími (výtvarná výchova a chemie) se doporučuje. 

Kategorie  

ruční práce – R: R1, R2, R3 (1-3 odpovídá věkové kategorii) 
Zvolená technika k vytvoření komiksového příběhu je libovolná – malba, kresba, fotomontáž, koláž, kombinovaná, 
černobíle i barevně  Je nutno dodržet formu (minimální počet okének 5, maximální počet okének 15) a formát komiksu A3 
a další požadavky dle pravidel. 

elektronický komiks – E: E1, E2 E3 (1-3 odpovídá věkovým kategoriím) 
Elektronické dílo vzniklé s využitím softwarových generátorů. Musí splnit formu (minimálně 5 okének, maximálně 15 
okének) a zasílaný formát je .jpg nebo .pdf. Maximální velikost souboru k zaslání e-mailem je: 5 MB, větší soubory lze 
zaslat pořadateli přes úschovnu (www.uschovna.cz). Generátory komixů – tipy zde: (http://www.icomix.cz, 
http://comicscreator.cz/, http://www.pixton.com/, http://www.uptodown.com/en/search/free-comic-maker-software 
http://www.wittycomics.com/make-comic.php) 
 
Věkové kategorie 
Kategorie 1 - žáci a žákyně základních škol do 10 let věku v době uzávěrky soutěže. 
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Kategorie 2 - Žáci a žákyně základních škol a odpovídajících nižších ročníků víceletých gymnázií 10-15 let věku v době 
uzávěrky soutěže. 
Kategorie 3 - Autor nebo autorka práce musí být ve školním roce 2010/2011 žákem/žákyní střední školy starší(m) než 15 
let a mladší(m) 20 let v době uzávěrky soutěže. 

Hodnocení prací a odměny 
Došlé práce budou vyhodnoceny komisí složenou ze zástupců Ministerstva životního prostředí, přizvaných výtvarníků a 
expertů. Komise vybere 5 nejlepších prací v každé kategorii i v kategorii „elektronický komiks“. 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 do 15.června 2011, informace o výsledcích budou rovněž zveřejněny 
na internetových stránkách soutěže a na www.rokchemie.cz. Autoři oceněných děl budou odměněni věcnými cenami, 
které věnuje Ministerstvo životního prostředí a jeho partneři.   

Využití soutěžních děl 
Z došlých děl bude uspořádána výstava v prostorách Ministerstva životního prostředí v Praze a na dalších místech v ČR 
– seznam organizátorů výstav bude upřesněn do konce června 2011 a vyvěšen na internetu. Krátkodobé výstavy 
oceněných prací se budou rovněž konat i během chemických jarmarků, které proběhnou v různých městech ČR v roce 
2011 (pro více informací sledujte www.rokchemie.cz) 
Oceněné práce budou dále vydány v souborné publikaci, která vyjde ve 2.polovně roku 2011 nebo 1.polovině roku 2012). 
Došlá díla budou rovněž sloužit jako podklad pro odbornou publikaci sloužící k dalšímu vzdělávání učitelů chemie.  

Termínový kalendář soutěže 
Datum Akce 
21.2.2011 Vyhlášení soutěže 
31.5.2011 Uzávěrka soutěže, soutěžní práce kategorie E i R musejí být doručeny organizátorům soutěže 

na MŽP nejpozději 31.5. 2011 do 18 hodin. 
1.- 13.6.2011 Hodnocení prací a zpracování výsledků 
15.6.2011 Informace o výsledcích soutěže elektronicky sdělena oceněným a publikována na internetu  
v týdnu od 20.6. Slavnostní vyhlášení výsledků – místo i čas bude upřesněno 
28.6.2011 Zahájení letní výstavy vítězných prací na MŽP (celé léto) 
září-prosinec 2011 Putovní výstava prací na vysokých a středních školách a chemických jarmarcích 

Přihlášení do soutěže a identifikace výtvarných děl 

Přihlášení do soutěže 
Pro přihlášení do soutěže je nutné vyplnit registrační formulář – viz identifikace výtvarných děl (str.3 tohoto dokumentu) - 
pro každé dílo a připojit jej k dílu samotnému - ve formuláři je nutno vyplnit autora, třídu, školu a kontakt pro další 
komunikaci (telefon, e-mail – stačí i na učitele, nemusí být na autora samotného). 
 
Originály děl v kategorii R, které musí být na rubu opatřeny vyplněným formulářem (nejlépe nalepit) a potvrzení o studiu 
je potřeba doručit pořadateli soutěže do data uzávěrky soutěže (31.5. 2011 do 18 hodin) na adresu:  

Rok chemie 
odbor environmentálních rizik 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 65 
10010 Praha 10 
Česká republika 
 
Díla v kategorii E je nutno zaslat elektronicky a připojit ke každému dílu registrační formulář a naskenované potvrzení o 
studiu. Všechny 3 soubory je nutné elektronicky doručit pořadateli soutěže do data uzávěrky (31.5. 2011 do 18 hodin) e-
mailem na: rokchemie@mzp.cz; Maximální velikost souboru k zaslání e-mailem je: 5 MB, větší soubory lze zaslat 
pořadateli přes úschovnu (www.uschovna.cz). Souběžně se zasláním přes úschovnu musejí být rovněž zaslány formulář 
a potvrzení o studiu! 
 
Kontakt na organizátory  
Organizátor soutěže 
Odbor environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí 
Vršovická 65, 100 10 Praha 10 
 
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., (+420) 267 122 599, katerina.sebkova@mzp.cz 
 
 


