Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
pod záštitou
Ministerstva práce a sociálních věcí
a ve spolupráci s
Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
vyhlašuje soutěž

BEZPEČNOST - ÚDRŽBA - ELEKTŘINA
Výtvarná soutěž pro žáky základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií
(věková skupina 6 až 16 let)
Partner soutěže

O SOUTĚŽI
TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE
leden – březen 2011

ZADÁNÍ
Zamysli se, jaká rizika a nebezpečí mohou ohrozit pracovníky údržby nebo pracovníky při
manipulaci s elektrickým proudem v zaměstnání nebo při jiné pracovní činnosti, vyber si téma a
nakresli, jak a čím bys jej před takovým rizikem při jeho povolání nebo při konkrétní
pracovní činnosti ochránil/a.

DOPORUČENÝ POSTUP
Učitel/ka doporučí žákům před zahájením práce na soutěžním příspěvku pohovořit si s rodiči nebo jinou
osobou o jejich práci a o nebezpečích, se kterými se při jejím vykonávání mohou setkat. Seznámí je
s problematikou bezpečnosti práce zejména v oblasti údržby a práce s elektrickým zařízením a s event.
využitím informací a instrukcí, které jsou obsaženy v přílohách k tomuto materiálu, a poradí ve věci
pojetí a provedení soutěžního příspěvku. Je důležité, aby příspěvek byl co nejnázornější a obrazově
nejsrozumitelnější, a aby v něm byla v pokud možno co nejvyšší míře demonstrována ochrana
osoby provádějící zvolenou práci nebo činnost. Příspěvek může znázorňovat jednu či více postav,
v kompozici s pracovním strojem či pracovištěm (budovy, haly, dílny, výrobní provozy), ale i práci
v domácnosti, na zahradě) apod., ale i zcela osamoceně. Do výtvarné práce je možné zakomponovat
nadpisy nebo komentáře.

FORMA PŘÍSPĚVKU
Organizátor přijímá soutěžní příspěvky na papíru libovolného formátu, maximálně však ve formátu A3.
Technika zpracování je volná: kresba, akvarel, malba, grafika, koláž apod. Po zkušenostech s dříve

pořádanou výtvarnou soutěží nedoporučujeme použití kříd (suchých/prašných, mastných/pastelů),
pokud by nebyly před předáním do soutěže fixovány.

JAKÁ JSOU KRITÉRIA SOUTĚŽE?
Celostátní výtvarná soutěž s názvem „BEZPEČNOST – ÚDRŽBA - ELEKTŘINA“ je rozdělena do
dvou soutěžních kategorií (věk 6-10 a 11-16 let).
Zadání je možné pojmout jak v pozitivním, tak v negativním smyslu, tzn., že znázorněny mohou být jak
vhodné ochranné prostředky, správné situace, chování a doporučení, tak ty nesprávné. Ze soutěžního
příspěvku musí být zcela jasné, co je autorem chápáno jako správné nebo naopak jako
nesprávné (např. přeškrtnutím), aby odborná komise mohla vyhodnotit, zda by soutěžící uměl/a
ochránit tělesné a duševní zdraví a zda jsou ztvárněná doporučení správná. Každý soutěžní příspěvek
musí být doprovázen SOUTĚŽNÍM REGISTRAČNÍM FORMULÁŘEM, s jehož vyplněním učitelé žákům
poradí a pomohou.

CENY PRO VÍTĚZE
Pět nejlepších z každé kategorie se může těšit na hodnotné ceny. Informace o umístění na prvních pěti
místech v soutěži a pozvání k předání cen bude účastníkům sděleno telefonicky nebo prostřednictvím
e-mailu. Výsledky budou rovněž zveřejněny na webových stránkách http://skoly.vubp.cz.

I. kategorie
6 – 10 let
II. kategorie
11 – 16 let

1. místo

2. místo

3. místo

4. místo

5. místo

mini notebook

mobilní telefon

mobilní telefon

MP4 přehrávač MP4 přehrávač

mini notebook

mobilní telefon

mobilní telefon

MP4 přehrávač MP4 přehrávač

Pro školu, které zašle vítězný příspěvek
I. kategorie 6 – 10 let
dataprojektor LCD
II. kategorie 11 – 16 let
dataprojektor LCD

JAKÝM ZPŮSOBEM ZASÍLAT SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY?
Soutěžící zasílají své soutěžní příspěvky hromadně prostřednictvím školy.
Škola zašle soutěžní příspěvky v množství nepřevyšujícím stanovený limit (6 za jednu školu - 3 z každé
kategorie) poštou na adresu:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Horáčková

Na obálku uvede: „SOUTĚŽ“.
Ke každému jednotlivému soutěžnímu příspěvku musí být přiložen SOUTĚŽNÍ REGISTRAČNÍ
FORMULÁŘ.

UZÁVĚRKA
Posledním dnem, kdy ještě škola může zaslat příspěvky svých žáků, je 18. březen 2011. Poštovní
zásilky, označené tímto limitujícím datem a obsahující všechny požadované náležitosti, budou ještě do
soutěže zařazeny.

DALŠÍ INFORMACE

Jakékoliv informace k organizaci soutěže i k problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou
připraveni zodpovědět pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9,
116 52 Praha 1.
Více informací a inspirace poskytnou webové stránky: http://www.vubp.cz, http://www.bozpinfo.cz,
http://skoly.vubp.cz/.
Organizátor soutěže: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Horáčková
Tel.: 224 015 878, e-mail: horackova@vubp-praha.cz , fax: 224 210 494

