
POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ 

A MLÁDEŽE 2023

výtvarná, literární a digitální soutěž



ÚVODNÍ INFORMACE

• Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

• Soutěž organizuje Ústřední odborná rada prevence SH ČMS, prostřednictvím Okresní a 

Krajské odborné rady prevence SH ČMS ve spolupráci s Ústřední odbornou radou mládeže, 

prostřednictvím Okresní a Krajské rady mládeže. Spolupráce ostatních odborných rad se 

tímto nevylučuje.

• Soutěž je zapsána v Informativním seznamu soutěží a přehlídek MŠMT ČR pro školní rok 

2022/2023. 



KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?

• Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18-ti let

• v rámci činnosti školní i mimoškolní

• ŠKOLNÍ: mateřské školy; základní školy; základní umělecké školy; školy pro děti, žáky a studenty 

se speciálními vzdělávacími potřebami; gymnázia; střední školy; střední odborná učiliště

• MIMOŠKOLNÍ: Domy dětí a mládeže /DDM/, družstva mladých hasičů /MH/, skautské oddíly apod.



CHARAKTERISTIKA SOUTĚŽE

• Soutěž má 3 části:

1. literární 

2. výtvarná 

3. digitální  (DT) 

• Soutěž probíhá v několika věkových kategoriích



ČÁST LITERÁRNÍ – rozdělení věkových kategorií



ČÁST VÝTVARNÁ – rozdělení věkových kategorií



ČÁST DIGITÁLNÍ – rozdělení věkových kategorií



FORMÁT PRACÍ

• LITERÁRNÍ

• max. 2 stránky formátu A4 psané rukou nebo písmem standardní velikosti. (např. Times New Roman, vel. 

12)

• Texty nedoplňovat kresbami! 

• VÝTVARNÁ

• jen práce ve 2D provedení, tj. jen výtvarná díla na ploše, nikoliv modelace vystupující z plochy (3D 

provedení). 

• Formáty výkresů max. ve formátu A3 tj. 30 x 42 cm

• Do obrázků NEPSAT! 

• DIGITÁLNÍ

• Prezentace v POWERPOINTU – formát pptx. (snímků min. 10 – max. 20)

• Video – formát wmv. – délka max. 3 minuty



TÉMATA 

• LITERÁRNÍ A VÝTVARNÁ ČÁST:

• jakýkoli námět z celé oblasti IZS

• DIGITÁLNÍ ČÁST: 

• vyhlašováno jednotné pro daný rok 2023 – HASIČ A KOMÍN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Odevzdáním soutěžní práce autor potvrzuje, že ji nezískal od jiných autorů, z internetu, z 

autorského fondu, z prezentací jiných osob apod. S tímto souvisí i použití zvukového souboru. 

• 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.



HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH PRACÍ

• Hodnocení je prováděno na těchto úrovních: 

1) základní kolo (ve školském či mimoškolském zařízení) 

2) okresní kolo – vyhodnocení v rámci Okresního sdružení hasičů (dále jen OSH) 

3) krajské kolo + hl. m. Praha – vyhodnocení v rámci Krajského sdružení hasičů 

4) republikové kolo – vyhodnocení v rámci SH ČMS



PRŮBĚH SOUTĚŽE – ZÁKLADNÍ KOLO

• V základním kole se vyhodnocují tři nejlepší práce z každé kategorie. 

• Postupující literární a výtvarné práce je nutné řádně označit.

• Práce vypracované za pomoci DT je třeba přenést na USB disk, popř. CD/DVD. Nesmytelným 

fixem opatřit názvem, jménem a příjmením zpracovatele, vč. kontaktu (adresa bydliště, 

telefonní číslo, e-mail), věkem zpracovatele (popř. třídou a adresou školy). Totéž na přebalu 

nosiče, v případě USB disku označit štítkem s vyjmenovanými údaji.

• Zúčastněné školy, SDH, DDM apod. předají tři vyhodnocené nejlepší práce z každé 

kategorie na příslušné OSH do 12. března 2023

- OSH BŘECLAV, nám. T. G. Masaryka 11, 690 02 Břeclav

• Aby práce mohly být zařazeny do hodnocení, je nezbytné vyplnit k tomu určenou 

tabulku



OZNAČENÍ PRACÍ 

• Každá práce musí být na zadní straně řádně označena: 

1) označením kategorie (písmeno + číslo, viz tab. Ia, Ib a Ic) 

2) jménem a příjmením autora 

3) věkem autora 

4) adresou bydliště 

5) kontakt na zákonného zástupce (tel. číslo, e-mailová adresa) 

6) názvem a adresou školy, SDH nebo jiné zájmové organizace, třídou, telefonním číslem a e-

mailovou adresou na kontaktní osobu

7) + souhlas se zpracováním osobních údajů



• Úplné označení soutěžních prací je NUTNÉ - předejde se tak nejasnostem 

při identifikaci autora a případnému vyřazení práce.



SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

• Vyhodnocené práce postupující do okresního kola musí mít na zadní straně uveden souhlas 

se zpracováním osobních údajů autora soutěžní práce podepsaný zákonným zástupcem.

• U školských zařízení se uznává generální souhlas se zpracováním osobních údajů 

poskytnutý zákonným zástupcem. Pokud je generální souhlas udělen, uveďte tuto skutečnost 

ke kontaktním údajům autora. 

• Toto ustanovení neplatí pro členy SH ČMS (souhlas se zpracováním os. údajů udělili již při 

vstupu do spolku).







ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

• Odevzdáním práce účastník soutěže souhlasí se zveřejněním potřebných osobních údajů k 

soutěžní práci.

• 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 přihlášením své práce do soutěže POODM 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.



VEŠKERÉ INFORMACE NALEZNETE NA: 

https://www.dh.cz/index.php/usek-prevence/pozarni-ochrana-ocima-

deti-a-mladeze/1893-organizacni-zabezpeceni-souteze-poodm-pro-

rok-2023

https://www.dh.cz/index.php/usek-prevence/pozarni-ochrana-ocima-deti-a-mladeze/1893-organizacni-zabezpeceni-souteze-poodm-pro-rok-2023



