
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Ostrava

Metodický pokyn pro 48. ročník soutěže

”Požární ochrana očima dětí a mládeže”

Vyhlašovatelem této soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež v
rámci školní i mimoškolní aktivity (Domy dětí a mládeže, družstva mladých hasičů, jiné mládežniceké organizace apod.).
Nositelem  úkolu  je  Ústřední  odborná  rada  prevence,  respektive  Okresní  a  Krajské  odborné  rady  prevence  ve  spolupráci
s Ústřední odbornou radou mládeže, respektive Okresními a Krajskými radami mládeže. 

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

Školská zařízení: mateřské školy, základní školy, speciální školy pro děti s více vadami,
  pomocné školy, gymnázia, střední školy, učiliště

Mimoškolská zařízení: DDM, Sbory dobrovolných hasičů (SDH), jiné mládežnické organice apod.

ČÁSTI SOUTĚŽE, KATEGORIE, SPECIFIKACE PRACÍ:

1. Část literární:
L 1 žáci 3. - 5.  ročníku ZŠ
L 2 žáci 6. - 7. ročníku ZŠ a 1. – 2. ročníku osmiletých gymnázií 
L 3 žáci 8. - 9. ročníku ZŠ a 3. - 4. ročníku osmiletých gymnázií

žáci 1. - 2. ročníku šestiletých gymnázií
L 4 studenti 5. - 8. ročníku osmiletých gymnázií, 3. - 6. ročníku šestiletých gymnázií, 1. - 4. ročníku 

čtyřletých gymnázií, SŠ, OU

Vyhlašovate žádá předkladatele literárních prací, aby své práce nedoplňovali kresbami, obrázky, náčrty apod. 
Max. velikost - 2 stránky A4 napsané na PC písmem standartní velikosti nebo ručně.

2. Část výtvarná:
M 1 mladší děti (do 5 let - v roce 2022 dovrší 5 let) – MŠ
M 2 starší děti (od 5 let - v roce 2022 dovrší 6 a více let )  - MŠ
ZŠ 1 žáci 1. - 2. ročníku ZŠ
ZŠ 2 žáci 3. - 5. ročníku ZŠ
ZŠ 3 žáci 6. - 7. ročníku ZŠ, 1. - 2. ročníku osmiletých gymnázií
ZŠ 4 žáci 8. - 9. ročníku ZŠ, 3. - 4. ročníku osmiletých gymnázií,  1. - 2. ročníku šestiletých gymnázií

studenti 5. - 8. ročníku osmiletých gymnázií, 3. - 6. ročníku šestiti letých gymnázií, 1. - 4 ročníku 
čtyřletých gymnázií, studenti SŠ a OU

ZUŠ 1 žáci základních uměleckých škol  ve věku 6 - 10 let
ZUŠ 2 žáci základních uměleckých škol  ve věku 11 - 15 let
K1 žáci s více tělesnými vadami ve věku 6 - 10 let
K 2 žáci s více tělesnými vadami ve věku 11 - 18 let

Vyhlašovatel žádá předkladatele výtvarných prací, aby své práce předkládali maximálně ve formátu A3 (421 x 297 mm ). 
Hodnoceny nebudou práce ve 3D provedení

3. Část zpracovaná za     pomoci digitální technologie (DT):  
DT 1 žáci a studenti ve věku 12 – 18 let (prezentace v rozsahu min. 10 a max. 20 snímků, formát MS ppt)
DT 2 žáci a studenti ve věku 12 – 18 let (video v max. délce 3 minuty (počítačová animace, formát MS wmv)

TÉMA:

Pro literární a výtvarnou část je možné si zvolit jakýkoli námět nebo vybrat předem stanovené téma z celé oblasti IZS.  
Pro část DT je obsahové zaměření vyhlašováno jednotné téma. 

Pro rok 2022 je vyhlášeno téma: ŽIVELNÉ KATASTROFY – NÁROČNÝ ÚKOL PRO HASIČE, např.
 Zásah hasičů při živelné katastrofě (povodeň, vítr, sněhová kalamita, bouře apod.),
 Průběh činností v rámci ochrany obyvatelstva (evakuace, ukrytí a varování osob; zajištění objektů; likvidační práce),
 Použití vhodných prostředků pro zásah,
 Součinnost s Policií ČR, Zdravotní záchrannou službou, Horskou službou apod.,
 memento - poučení z nastalých případů.



SOUTĚŽNÍ PRÁCE  :  

Podáním soutěžní práce autor současně potvrzuje, že materiál k vytvoření svého díla je zcela původní, tj. nepřevzatý
např. z internetu, z autorského fondu nebo prezentací jiných osob apod. 

Do  soutěže  dále  nebudou  přijímány  videozáznamy  ani  fotografie  nebo  prezentace  ze  skutečných  mimořádných
událostí jako například: výjezd a zásah požárních jednotek, zásah hasičů u dopravní nehody, hry dětí s ohněm apod. Do soutěže
rovněž nebudou přijímány samostatné fotografie nebo jejich sady, neboť nejde o fotografickou soutěž.

Vyhlašovatel  soutěže SH ČMS si  vyhrazuje  právo  ponechat  si  soutěžní  práce,  použít  je  při  preventivně  výchovné
činnosti,  propagaci  SH ČMS nebo požární  ochrany.  Vyhlašovatel  je  také  oprávněn  užít  bezplatně soutěžní  práce k  vydání
publikací s tím, že účastníci soutěže přihlášením své soutěžní práce do soutěže s tímto způsobem bezplatného užití soutěžní
práce vyslovují ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona svůj souhlas.  Vyhlašovatel není povinen výše uvedeným
způsobem dílo užít a je oprávněn zčásti nebo zcela toto oprávnění poskytnout třetí osobě. 

Podáním práce účastník soutěže souhlasí se zveřejněním potřebných osobních údajů k soutěžní práci.

ČASOVÝ PLÁN SOUTĚŽE:

do 28. 2. 2022 Proběhnou soutěže a vyhodnocení ve školských i mimoškolských zařízeních (základní kola) 
a vyhodnocené práce budou předány na OSH Ostrava (ul. Rolnická 139/32, Ostrava-Nová Ves)

do 25. 3. 2022 Okresní komise vyhodnotí 3 nejlepší práce ve všech kategoriích a předá do krajského kola  
do 25. 4. 2022 Krajská komise vyhodnotí 3 nejlepší práce ve všech kategoriích a předá do republikového kola
do 31. 5. 2022 Proběhne předání ocenění vítězům okresního a krajského kola
10. 6. 2022 Proběhne předání ocenění vítězům republikového kola v rámci Hasičských slavností v Litoměřicích 

OZNAČENÍ PRACÍ:

Práce vypracované za pomocí DT přenést na CD, DVD popř. USB disk. Nesmytelným fixem opatřit názvem, jménem a příjmením
zpracovatele vč. spojení (adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail), věkem zpracovatele popř. třídou a adresou školy. Totéž na
přebalu nosiče.

Každá práce musí být na zadní straně řádně a čitelně označena:

Kategorie: ………………………………….
Jméno a příjmení: ……………………………………………...………………………………………………...…..…..
Název školy (SDH, organizace) …………………………………………….………………...…………….. Třída: …………...…
Adresa školy (SDH, organizace)  ……………………………………………...……………………………………………………...….
Kontaktní osoba, e-mail, telefon ……………………………………………...…………………………………………………….……

Celkový počet zúčastněných dětí / mládeže celkem ………………..

PRŮBĚH SOUTĚŽE:

V základním kole se vyhodnocují 3 nejlepší práce ve všech kategoriích. Zúčastněné zařízení – školy, SDH, DDM apod. vyhodnotí 
3 nejlepší práce z každé kategorie a ty předají osobně nebo zašlou poštou do kanceláře OSH Ostrava viz. níže.

OSH Ostrava - úsek mládeže, ul. Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava-Nová Ves 
(Úřad městského obvodu Nová Ves, kancelář starosty) 

Podmínkou zařazení do vyhodnocení je vyplnění vyhodnocovací tabulky (viz. příloha e-mailu), vyplněný souhlas se 
zpracováním osobních údajů podepsaný zákonným zástupcem (viz. příloha e-mailu) a řádné označní prací.  

Souhlas se zpracováním nemusí dodávat pouze členové SH ČMS (souhlas se zprac. os. údajů udělili již při vstupu do SH ČMS). 

Výsledkové listiny okresního, krajského a republikového kola včetně nejlepších prací budou po skončení soutěže zveřejněny na 
stránkách www.oshov.cz a na FB OSH Ostrava

Mgr. Stanislava Močigembová                Ing. Tomáš Lefner
pracovník kanceláře OSH Ostrava starosta OSH Ostrava

Kontaktní údaje: Mgr. Stanislava Močigembová, e-mail: osh.ostrava@gmail.com, tel.: 604 77 87 56

mailto:osh.ostrava@gmail.com
http://www.oshov.cz/

