BEZPEČNOST – ÚDRŽBA – ELEKTŘINA
1. téma: Bezpečnost práce při údržbě a opravárenství
2. téma: Bezpečná práce s elektrickým zařízením
Výtvarná soutěž pro žáky
základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií
(věková skupina 6 až 16 let)
Soutěž vyhlašuje
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

Partner soutěže

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
oslovili jsme Vás již zhruba před dvěma lety s informací o celoevropské kampani, kterou
pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se sídlem ve
španělském Bilbau. Mottem této kampaně je heslo „Zdravé pracoviště: dobré pro Vás, dobré
pro podnikání“. Byla Vám zároveň nabídnuta účast ve výtvarné soutěži pod názvem „Dej na
sebe pozor, mami, dej na sebe pozor, tati“. Do této soutěže se zapojila řada škol a zaslala
velké množství kvalitních výtvarných prací svých žáků, ze kterých byly vybrány vítězné
obrázky, oceněné na mezinárodní konferenci „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
v 21. století“ pořádané v souvislosti s českým předsednictvím Evropské unii, a dále bylo
využito i mnoha dalších soutěžních dětských kreseb pro výrobu kalendářů, plakátů a jiných
osvětových materiálů. Výběr z prací byl i součástí výstavek v Kaiserštejnském paláci a na
MPSV v Praze, o soutěži informovala některá periodika.
V návaznosti na novou Evropskou kampaň za bezpečnost práce při údržbě, vyhlášenou pro
léta 2010 – 2011, jsme se rozhodli výtvarnou soutěž zopakovat a dát tak možnost dalším
dětem zúčastnit se a rozvíjet tak nejen svůj výtvarný talent, ale také povědomost a znalosti
týkající se bezpečnosti práce.
Riziky, souvisejícími s údržbou, jsou ohroženy všechny skupiny obyvatelstva, vč. dětí
a mládeže. Právě na posledně jmenované skupiny chtějí Výzkumný ústav bezpečnosti
práce, v.v.i., a Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně zaměřit pozornost, a proto jako
součást jmenované kampaně vyhlašují pro rok 2011 celostátní výtvarnou soutěž
s názvem „BEZPEČNOST – ÚDRŽBA – ELEKTŘINA“. Druhé téma pro tuto soutěž, a to
bezpečná práce s elektrickými zařízeními, byla zvolena proto, že ceny pro vítězné práce
budou předány žákům v rámci doprovodné konference veletrhu ELEKTRON 2011, který se
uskuteční 12. – 15. 4. 2011 v pražských Letňanech.
V návaznosti na předpokládaný zájem vaší školy o zapojení se do soutěže Vám nyní
zasíláme pravidla a podmínky soutěže, která vedle splnění vytčeného cíle může napomoci
působení školy na žáky při učení se aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální
zdraví (svoje i druhých osob) a být za ně odpovědný jako jednoho z cílů základního
vzdělávání.
Budeme se těšit na účast žáků vaší školy v této soutěži.
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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 seznámí žáky s problematikou bezpečnosti práce při údržbě a při manipulaci s el.
zařízením s event. využitím informací a instrukcí, které jsou obsaženy v přílohách 1 a 2
k tomuto materiálu, a poradí ve věci pojetí a provedení soutěžního příspěvku. Může
doporučit 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. 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, skladky), ale i práci v domácnosti či na zahradě apod. Do práce je možné
zakomponovat nadpisy nebo komentáře.
FORMA PŘÍSPĚVKU
VÚBP, v.v.i., (dále „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?
Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku 6-10 let a mezi 11. až 16. rokem věku.
Záměrem je, vedle výchovného působení, získat obraz vnímání ochrany zdraví před
pracovními riziky jednotlivci a zároveň obraz úrovně povědomí této věkové skupiny
o prevenci rizik a o znalosti požadavků na bezpečnou a zdraví neohrožující práci.
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 svých blízkých, a zda
jsou ztvárněná doporučení správná. Každý soutěžní příspěvek musí být doprovázen
SOUTĚŽNÍM REGISTRAČNÍM FORMULÁŘEM (Příloha 3), s jehož vyplněním učitelé
žákům poradí a pomohou.
HODNOCENÍ A CENY PRO VÍTĚZE
Soutěžní příspěvky bude posuzovat komise složená z odborníků na prevenci rizik
a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Po shromáždění všech soutěžních prací bude
nezávislou odbornou komisí vybráno z každé kategorie pět nejlepších příspěvků.
Posuzováno bude především to, zda autor/ka pochopil/a, v čem spočívá ochrana zdraví a
jaké jsou způsoby a opatření pro bezpečnou práci při údržbě a manipulaci
s elektrickými zařízeními.
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.
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Účastníci soutěže, kteří se umístí na prvních pěti místech v každé kategorii, obdrží diplom a
věcný dar.

I. kategorie
6 – 10 let
II. kategorie
11 – 16 let
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Pro školu, které zašle vítězný příspěvek
dataprojektor LCD
I. kategorie 6 – 10 let
dataprojektor LCD
II. kategorie 11 – 16 let
JAKÝM ZPŮSOBEM ZASÍLAT SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY?
Soutěžící zasílají své soutěžní příspěvky hromadně prostřednictvím školy.
Škola zašle soutěžní příspěvky v množství nepřevyšujícím stanovený limit (PRAVIDLA
A SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY – viz níže) 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 (Příloha 3).
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.
VYUŽÍTÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ
Soutěžní práce budou využity ku prospěchu dobré věci. Příspěvky budou sloužit k další
propagaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). VÚBP, v.v.i., jako hlavní
organizátor soutěže, je veřejnou výzkumnou institucí a nevytváří žádný zisk. Příspěvky,
které žáci vytvoří, se dostanou ke zrakům veřejnosti, ať už formou přímých výstav na akcích,
tak i dalším zpracováním v nejrůznějších propagačních a osvětových materiálech.
Předpokládáme, že stejně jako v minulé soutěži se podaří vítězné práce uveřejnit
v časopisech, budeme je také propagovat na internetových stránkách a v dalších médiích.
Práce hodláme rovněž využít mj. k tvorbě letáků, plakátů, kalendářů, a to obvykle
s uvedením jména autora a jména školy (podrobně viz „Pravidla a podmínky“).
PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE
o Cílová skupina: žáci zúčastnění ve vzdělávacím programu základního vzdělávání
v základní škole a žáci nižších stupňů víceletých (šestiletých nebo osmiletých)
gymnázií (děti a mladí lidé, kteří k datu 18. března 2011 nepřekročili 16 let věku).
o Účastníkem soutěže je autor soutěžního příspěvku.
o Zájemci o účast v soutěži a školy, jejichž jménem budou soutěžit, se seznámí
a budou respektovat tato pravidla. Přihlášením do soutěže účastníci vyjadřují
souhlas s podmínkami a závazky z nich vyplývajícími.
o Zájemce o účast v soutěži, pošle svůj soutěžní příspěvek prostřednictvím
školy na adresu organizátora soutěže. Na obálce (společná pro více příspěvků)
bude uvedeno: „BEZPEČNOST – ÚDRŽBA – ELEKTŘINA“. Zásilka zřetelně
označená názvem a adresou školy bude kromě soutěžního příspěvku obsahovat
originál či kopii vyplněného formuláře přihlášky do soutěže.
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Příspěvek musí pro přijetí do soutěže splňovat kritéria (viz JAKÁ JSOU
KRITÉRIA SOUTĚŽE?). Příspěvek, který nebude splňovat kritéria soutěže, nebude
do soutěže zařazen a hodnocen.
Veškeré soutěžní příspěvky musí být odeslány nejpozději dne 18. března 2011
(rozhoduje datum podání zásilky na poště).
Počet odevzdaných příspěvků nesmí překročit 6 za jednu školu (3 z každé
kategorie). Výběr prací, které budou zaslány do soutěže, provede škola.
Maximální formát příspěvku: A3.
Technika: volná - kresba, akvarel, malba, grafika, koláž apod. Použití kříd
(suchých/prašných, mastných/pastelů) doporučujeme pouze v případě, že kresby
budou před jejich předáním organizátorům fixovány.
Každý příspěvek musí doprovázet vyplněný SOUTĚŽNÍ REGISTRAČNÍ
FORMULÁŘ, který je součástí tohoto materiálu (Příloha 3).
Podáním soutěžního příspěvku uděluje autor organizátorovi neodvolatelně a natrvalo
nevýhradní licenci k využívání výtvarného díla nebo jeho části (vytvoření reprodukcí,
odvozených produktů, fotografií a jejich šíření a zveřejňování) pro nekomerční účely.
Majitelem autorských práv zůstává autor. Příspěvky budou využity v rámci soutěže
a výběrově k nekomerční propagační činnosti.
Tvůrce svojí účastí v soutěži potvrzuje své autorství a dává jejímu organizátorovi
souhlas ke zveřejnění a dalšímu použití svůj příspěvek, souhlasí se zveřejněním
svého jména, věku a navštěvované školy v reklamách, publikačních, informačních
nebo propagačních materiálech bez nároku na jakoukoli odměnu.
O tom, že organizátor obdržel soutěžní příspěvek nebo více příspěvků z vaší školy,
bude účastník soutěže vyrozuměn prostřednictvím webových stránek
http://skoly.vubp.cz. Organizátor neodpovídá za opožděné doručení, ztrátu, mylné
zaslání, neúplnost, poškození nebo zničení soutěžních příspěvků cestou
k adresátovi. Soutěžní příspěvky nebudou autorům vráceny, zůstanou
majetkem organizátora. Příspěvky přijaté do soutěže, oceněné i neoceněné,
zůstanou v majetku organizátora.
Soutěžní příspěvky budou posuzovány nezávislou odbornou komisí, kterou určí
organizátor. Rozhodnutí odborné komise je definitivní a nelze se proti němu
odvolat.
Každý soutěžní příspěvek musí být původním výtvorem.
Účastník soutěže souhlasí s tím, že se bude řídit těmito soutěžními pravidly, a bere
na vědomí, že organizátor neodpovídá za škody, náklady, požadavky, nároky nebo
ztráty jakéhokoli druhu, které vzniknou nebo budou učiněny v souvislosti s touto
soutěží nebo udělovanými cenami, s tvorbou nebo použitím soutěžního příspěvku.

DALŠÍ INFORMACE
Práce, které žáci vytvoří, a které nebudou školou do soutěže z důvodu omezení jejich počtu
za jednu školu přihlášeny, doporučujeme využít na školních nástěnkách k propagaci aktivit
školy v souvislosti s plněním zásad a cílů vzdělávání za účelem získání a uplatňování
znalostí žáků o bezpečnosti a ochraně zdraví.
Pro účast žáků vaší školy ke zdárnému průběhu soutěže využijte informací uvedených
v tomto materiálu, vč. jeho příloh. Jakékoliv další informace k organizaci i k zadání soutěže
mimo tento materiál, jsme připraveni Vám poskytnout. V případě potřeby kontaktujte
organizátora 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
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