Praha 8. června 2022

Malí výtvarníci dostali ceny za kresby a malby přihlášené
do soutěže Nenič si tělo
Ceny vítězům dětské výtvarné soutěže Nenič si tělo dnes předali náměstkyně
ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová, místopředsedkyně
Poslanecké sněmovny a poslankyně Parlamentu ČR Olga Richterová a náměstek
ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Stanislav Malý. Kresby
upozorňovaly na špatné návyky a nesprávné techniky ohrožující zdraví člověka při
pracovních i běžných činnostech vč. používání informačních technologií.
Celostátní výtvarná soutěž vyhlášená Výzkumným ústavem bezpečnosti práce se
uskutečnila jako součást evropské kampaně Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou
zátěž. Nad soutěží, kterou podpořila Evropská agentura pro BOZP v Bilbau, převzalo
záštitu Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zapojily se do ní děti ze základních škol,
základních uměleckých, praktických a dalších škol, a také z dětských domovů.
Porota vybírala z celkem 249 výtvarných prací, které odevzdaly děti ze 70 škol a dětských
domovů z celé ČR. Pěti úspěšným autorům v každé kategorii byly předány hodnotné ceny.
Udělena byla letos také mimořádná cena. Odměněni byli i pedagogové, kteří oceněné
tvůrce přihlásili do soutěže, cenu převzaly i obě školy, jejichž žáci se umístili na prvních
místech.
„Oceňuji povědomí dětí o příčinách muskuloskletálních poruch, a také nápaditost i
nadhled, se kterým k tvorbě soutěžních příspěvků přistoupily. Za zdařilá díla děkuji jim i
jejich učitelům,“ zdůraznila Zuzana Freitas Lopesová.
Přehled oceněných soutěžících:
I. kategorie (věk 6 až 10 let)
1. místo Aleš Bukvaj, ZŠ Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198
2. místo Vladislav Dovžanyn, ZŠ a MŠ, Za Invalidovnou 1, Praha 8
3. místo Lucie Urbanová, ZŠ Nad Přehradou, Praha 10 - Horní Měcholupy
4. místo Julie Šmiřáková, 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 2393/20
5. místo Daniela Klokočníková, ZŠ Hostivař, Kozinova 1000
II. kategorie (11 až 16 let)
1. místo Viktorie Šebelíková, ZŠ Jirny, Pražská 800
2. místo Anna Fousková, ZŠ, Příbram VII, 28. října 1
3. místo Julie Nevolina, ZŠ Bystřany, Pražská 216
4. místo Adam Kaiser, ZŠ, Příbram VII, 28. října 1
5. místo Dominik Tříska, ZŠ a MŠ Aloise Štěpánka, Dolany, p. o.
Mimořádná cena za invenci a kreativitu
kolektiv žáků speciální třídy ZŠ, Komenského 453, Jablonné v Podještědí, p. o.
Více informací najdete přímo na webu soutěže.

