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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
 

dovolte nám, abychom Vás informovali o nově vypsané výtvarné soutěži pro děti a mládež. K účasti 

základních škol, víceletých gymnázií a dětských domovů v ní už tradičně zvou Výzkumný ústav 

bezpečnosti práce, v.v.i., a Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Reálný svět práce, na který se naše výtvarné soutěže dlouhodobě zaměřují, je mladým lidem vzdálen, 

nicméně předchozí ročníky soutěží ukázaly, že se s dříve předloženými tématy dokázali úspěšně 

popasovat. Jistě tomu bylo jak díky erudici a nadšení pedagogů zhostit se neobvyklých témat, více či 

méně korespondujících s úsilím vybavovat žáky klíčovými kompetencemi pro rozvoj a ochranu vlastního 

zdraví i zdraví druhých a odpovědnosti za něj, pro která lze využít zábavnou metodu výchovného 

působení, tak díky schopnosti přenést svůj zápal na žáky. 

Letošní výtvarná soutěž je zaměřena na otázky, které se vztahují ke zdravým a produktivnějším 

pracovištím. Bezbřehá dětská fantazie a schopnost vysoké kreativity jistě dokáže i s nevýhodou 

nepracujícího člověka nalézt nové a originální náměty na to, jak by mohla vypadat práce třeba za 50 

nebo 100 let, co by mohlo lidem současnou i budoucí práci ulehčit nebo zjednodušit. Originální i jinak 

zajímavé myšlenky ztvárněné do výsledného výtvarného díla budou mít nejen svou uměleckou hodnotu, 

ale mohou být také inspirací a výzvou pro ty, kdo podobu světa práce aktivně ovlivňují, navrhují 

potřebné kroky a opatření pro zdravý pracovní život, bezpečné pracovní prostředí a pro příznivé 

podmínky práce ve společnosti. Jednou i z nynější mladé generace budou pracující. My dospělí máme 

nyní příležitost zjistit, jak si představují vysněnou či jinou práci, ve kterých výsledcích technického 

pokroku nebo v jakých inovacích a cestách vidí - pohledem populace žijící v době rozvinuté digitalizace, 

automatizace a robotizace a přivyklé používat přibývající a zdokonalující se techniky a technologií - 

pomoc při práci, pomoc, která lidskou práci usnadňuje a zlepšuje, ale současně z ní člověka nevylučuje 

ani jej nenahrazuje. 

Soutěž „CESTA DO BUDOUCNOSTI: NEJLEPŠÍ PRACOVNÍ ŽIVOT PRO KAŽDÉHO“ se uskuteční 

v rámci Evropské kampaně BOZP na období 2016-2017 „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu 

věku“, pořádané Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

Budeme rádi, pokud Vás osobně, Vaše kolegy a především žáky vaší školy/dětského domova téma 

letošní výtvarné soutěže osloví, a budou mít chuť o předloženém tématu podumat a popustit uzdu své 

obrazotvornosti. 

Pro případ zájmu vaší školy/vašeho dětského domova o zapojení se do soutěže Vám současně 

zasíláme pravidla a podmínky soutěže.  

Na soutěžní práce Vašich svěřenců se těší                                                   

                                                                                                                           organizátoři soutěže                     
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O SOUTĚŽI 

 

TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE 
2. leden – 31. březen 2017 
 

CÍL SOUTĚŽE 
Cílem soutěže je vybídnout naši nejmladší generaci k zamyšlení se nad možnou podobou 
budoucí práce, nad pozitivy i negativy, které může přinášet v kontextu s věkem pracovní síly a 
povahou povolání nebo činností, které lidé vykonávají.  
 

DOPORUČENÝ POSTUP 
Pedagog po seznámení se s propozicemi a dalšími podklady k soutěži uvede žáky před 
zahájením práce na soutěžním příspěvku do problematiky perspektivně lepší, snadnější a 
zdravější práce. Lze např. zorganizovat instruktážní (přípravnou) vyučovací hodinu, v níž žáci 
načerpají potřebné podněty, aby teprve v další vyučovací hodině nebo více hodinách mohli tvořit. 

K seznámení učitelů i k instruktáži žáků doporučujeme využít připravené podpůrné materiály (viz 
přílohy 2 a 3, dostupné na webové stránce http://skoly.vubp.cz/soutez_cesta-do-budoucnosti.php), vč. 
obrazových podkladů, na které v Příloze 3 dále odkazujeme). Učitelé a vychovatelé mohou využít také 
své vlastní podklady, ať už obrazové, literární či jiné, jimiž uvedou mladé výtvarníky do světa fantaze a 
sci-fi.   
Soutěžní příspěvky žáků by měly reflektovat jedno z uvedených témat:   

 KANCELÁŘ BUDOUCNOSTI (PRACOVIŠTĚ BUDOUCNOSTI) 

 NEJLEPŠÍ POMOCNÍCI PRACOVNÍKŮ, 
nebo v nich mohou být obě témata vhodně propojena. 

Soutěžící mohou plně popustit uzdu obrazotvornosti. Jejich úkolem je pokusit se obrazem vyjádřit svou 
představu o využití skutečných i dosud ještě neexistujících výsledků technického pokroku při práci, o 
příležitostech jejich použití v roli pomocníků, kteří lidskou práci usnadňují a zlepšují, ale nenahrazují. 
Vítané jsou zajímavé a neobvyklé náměty žánrově spadající do světa fantasy a sci-fi zaměřené na to, 
jak by mohla vypadat práce (nejlépe zdravá práce) třeba za desítky let, a především, co by lidem 
pomohlo současnou i budoucí práci ulehčit nebo zjednodušit. Obdobně mohou děti uvažovat o 
pracovištích budoucnosti. 

Do obrázku je možné pro zdůraznění obsahu zakomponovat jeho název, který bude totožný s názvem 
uvedeným v přihlášce, případně hesla, slogany nebo jiný text. Kreativitě malých umělců se zde meze 
nekladou. Na ukázky prací z dříve uspořádaných dětských výtvarných soutěží se můžete pod názvem 
nebo odkazem Prezentace vítězných příspěvků podívat na těchto stránkách:  

 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES (2015)   

 Výtvarná soutěž BEZPEČNOST V PRÁCI - DEJ ZDRAVÍ ŠANCI! (2013)   

 Výtvarná soutěž BEZPEČNOST - ÚDRŽBA - ELEKTŘINA (2011)  

 Výtvarná soutěž „Dej na sebe pozor, mami, dej na sebe pozor, tati!“ (2009). 

  

FORMA SOUTĚŽNÍHO PŘÍSPĚVKU 
Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP, v.v.i., nebo též „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 pořádanými výtvarnými soutěžemi 

http://skoly.vubp.cz/soutez_cesta-do-budoucnosti.php
http://skoly.vubp.cz/soutez_stres.php
http://skoly.vubp.cz/soutez_bezpecnost-v-praci-dej-zdravi-sanci.php
http://skoly.vubp.cz/soutez_bezpecnost-udrzba-elektrina.php
http://skoly.vubp.cz/soutez_mami-tati.php
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nedoporučujeme použití kříd (suchých/prašných, mastných/pastelů), pokud by nebyly před předáním do 
soutěže fixovány proti otěru.  

JAKÁ JSOU KRITÉRIA SOUTĚŽE? 
Soutěž je určena dětem a mládeži ve věku 6-16 let. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích 6-10 let  
a 11-16 let. 
Každý soutěžní příspěvek musí být doprovázen PŘIHLÁŠKOU (Příloha 4), s jejímž vyplněním učitelé 
dětem jistě rádi poradí a pomohou. 

HODNOCENÍ A CENY PRO VÍTĚZE 
Soutěžní příspěvky bude posuzovat komise složená z odborníků na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva 
zdravotnictví, Ministerstva školství, ČMKOS a partnerů soutěže. Po shromáždění všech soutěžních 
prací bude touto komisí vybráno z každé kategorie pět nejlepších příspěvků.  
 
Pět nejlepších autorů 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 soutěže zveřejní organizátor u příležitosti konání semináře v rámci Evropské 

kampaně BOZP dne 11. května 2017 na veletrhu FOR INDUSTRY 2017 v Praze-Letňanech. Zde převezme 

hodnotné ceny pět vítězů v každé kategorii.  
 
Účastníci soutěže, kteří se umístí na prvních pěti místech v každé kategorii, obdrží diplom a 
věcnou cenu. 

   1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 

I. kategorie  
6 – 10 let 

Tablet PC 
Malířská sada 

Mobilní telefon 
Malířská sada 

E-book čtečka 
Malířská sada 

Malířská sada Malířská sada 

II. kategorie  
11 – 16 let 

Tablet PC 
Malířská sada 

Mobilní telefon 
Malířská sada 

E-book čtečka 
Malířská sada 

Malířská sada Malířská sada 

 

Ohodnoceni budou i přihlašovatelé. Škola nebo školské zařízení, které zaslaly práci, která se 
umístila na 1. místě v dané věkové kategorii, získá datové úložiště, cenu obdrží i pedagogové, 
kteří přispěli k tvorbě oceněných prací a přihlásili je do soutěže.  
 
JAKÝM ZPŮSOBEM ZASÍLAT SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVKY?  
Soutěžící zasílají své soutěžní příspěvky hromadně prostřednictvím školy nebo dětského domova.  
Škola nebo dětský domov zašle soutěžní příspěvky v množství nepřevyšujícím stanovený limit 
(viz PRAVIDLA A SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY) 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 přiložena PŘIHLÁŠKA (Příloha 4). 

UZÁVĚRKA  
Posledním dnem, kdy ještě škola/dětský domov může zaslat příspěvky svých žáků, je 31. březen 2017. 
Poštovní zásilky, označené tímto limitujícím datem a obsahující všechny požadované náležitosti, budou 
ještě do soutěže zařazeny.  
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VYUŽÍTÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ 

Soutěžní práce budou  využity k propagaci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, 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 výstav při 
příležitosti vybraných akcí, nebo díky dalšímu zpracování v podobě nejrůznějších propagačních  
a osvětových materiálů, např. k tvorbě letáků, plakátů, kalendářů apod. Předpokládáme, že obrázky 
vítězných nebo zvlášť zdařilých prací uveřejníme v některých odborných a příp. i jiných časopisech, 
budeme je propagovat na Internetu a v dalších médiích. Práce hodláme vždy využít s uvedením jména 
autora a jména školy/dětského domova (podrobně viz kapitola PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUZĚŽE). 
V předchozích letech využil VÚBP, v.v.i., práce dětí pro zpracování ročních závěsných i kapesních 
kalendářů, plakátů, pexesa apod. nebo k uspořádání výstav. Vítězné a další zdařilé práce z této 
výtvarné soutěže najdou m.j. uplatnění ve stolním kalendáři na rok 2016. Na některé ukázky toho, jak 
byly soutěžní příspěvky dětí z předchozích výtvarných soutěží využity, se můžete podívat na webu 
http://skoly.vubp.cz: 

 Ukázka kalendáře na rok 2016  

 Kalendář na rok 2014  

 Kalendář na rok 2012 

 Kalendář na rok 2010  

 Pexeso 

 Plakát 1, Plakát 2, Další plakáty.  
 

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 31. března 2017 nepřekročili nebo nepřekročí 16 let věku). 

o Účastníkem soutěže je autor soutěžního příspěvku. 
o Zájemci o účast v soutěži a školy nebo dětské domovy, 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 nebo 
dětského domova na adresu organizátora soutěže. Na obálku (společná pro více soutěžních 
příspěvků z jedné školy/dětského domova) je nutné uvést slovo „SOUTĚŽ“. Zásilka zřetelně 
označená názvem a adresou školy/dětského domova bude kromě soutěžního příspěvku 
obsahovat kopii vyplněného formuláře přihlášky do soutěže.  

o Žák/žákyně může do soutěže zaslat pouze 1 příspěvek. Nelze současně zaslat příspěvek jak 
za školu, tak za dětský domov.  

o Příspěvek musí pro přijetí do soutěže splňovat kritéria (viz kapitola JAKÁ JSOU KRITÉRIA 
SOUTĚŽE?). Příspěvek, který nebude splňovat kritéria soutěže, nebude do soutěže zařazen  
a hodnocen. 

o Veškeré soutěžní příspěvky musí být odeslány nejpozději dne 31. března 2017 (rozhoduje 
datum podání zásilky na poště). 

o Počet odevzdaných příspěvků nesmí překročit 6 za jednu školu/dětský domov (3 z každé 
kategorie). Výběr prací, které budou zaslány do soutěže, provede škola/dětský domov. 

o Maximální formát příspěvku: A3. 
o 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 proti otěru. 

o Každý příspěvek musí doprovázet vyplněná PŘIHLÁŠKA, jejíž formulář je připojen  
(Příloha 4).  

http://skoly.vubp.cz/
http://skoly.vubp.cz/soubory/kalendar-2016-ukazka.pdf
http://skoly.vubp.cz/soubory/kalendar-2014.pdf
http://skoly.vubp.cz/soubory/kalendar2012-pro-web.pdf
http://skoly.vubp.cz/soubory/kalendar2010-pro-web.pdf
http://skoly.vubp.cz/soubory/pexeso2.pdf
http://skoly.vubp.cz/soubory/plakat1.pdf
http://skoly.vubp.cz/soubory/plakat2.pdf
http://skoly.vubp.cz/soubory/plakat_dk.pdf
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o 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. 

o 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/dětského domova v reklamách, publikačních, informačních nebo 
propagačních materiálech bez nároku na jakoukoli odměnu.  

o O tom, že organizátor obdržel soutěžní příspěvek nebo více příspěvků z vaší školy/dětského 
domova, bude účastník soutěže vyrozuměn prostřednictvím webové stránky soutěže.  

o 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.  

o Soutěžní příspěvky budou posuzovány nezávislou odbornou komisí, kterou určí organizátor. 
Rozhodnutí odborné komise je definitivní a nelze se proti němu odvolat.  

o Každý soutěžní příspěvek musí být původním výtvorem.  
o Účastník soutěže souhlasí s tím, že se bude řídit pravidly soutěže, 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/dětským domovem do soutěže z důvodu omezení 
jejich počtu za jednu školu//dětský domov přihlášeny, doporučujeme využít na nástěnkách školy nebo 
školského zařízení jako prezentaci specifických schopností žáků a jejich výtvarné dovednosti. 
K propagaci aktivit žáků a naplňování odpovídajících cílů vzdělávání bude školám a dětským domovům, 
jejichž žáci a děti se umístili na některém z oceněných míst, zaslán kalendář na r. 2018.  
 

K zadání soutěže a k její organizaci jsme připraveni Vám v případě potřeby poskytnout další nebo 
detailnější informace. Rovněž se na nás obracejte, pokud nastal problém s dostupností kterékoliv z 
příloh na internetu.  

Kontakty na 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 
Webová stránka soutěže: http://skoly.vubp.cz/soutez_cesta-do-budoucnosti.php 

Seznam všech podpůrných materiálů a dalších podkladů (příloh) k soutěži CESTA DO 
BUDOUCNOSTI: NEJLEPŠÍ PRACOVNÍ ŽIVOT PRO KAŽDÉHO: 

 Příloha 1 Propozice k soutěži 
 Příloha 2 Motivační dopis 
 Příloha 3 Instruktážní materiál (text, galerie obrázků, video) 
 Příloha 4 Přihláška 

Všechny podklady k soutěži jsou umístěny na webové stránce soutěže 
http://skoly.vubp.cz/soutez_cesta-do-budoucnosti.php. 
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