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Literární soutěž „Kniha a vzdělání“ 
 
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy/program Comenius vyhlašuje 
soutěž o nejlepší a nejoriginálnější text na téma kniha a vzdělání. Zamyslete se 
nad rolí knihy v dnešní době informačních a komunikačních technologií.  
 
Soutěžit se bude v kategoriích: 1) žáci základních, 2) studenti středních škol a 
3) učitelé. 
 
Téma: „Kniha a vzdělání“ 
 
Kdo se může do soutěže zapojit?  
Žáci, studenti a vyučující na českých školách zapojených do Partnerství škol 
Comenius.  
 
Forma zpracování a rozsah práce 
Forma zpracování je libovolná – jakýkoliv slohový útvar. 
Maximální rozsah práce je omezen na dvě normostrany (normostrana psána na 
počítači obsahuje 1800 znaků včetně mezer na stranu, minimálně písmo velikosti 
12, běžné řádkování).   
Zařazeny budou jen texty v českém jazyce. 
 
V záhlaví textu je nutné uvést následující kontaktní údaje: 
Jméno a příjmení  
Věk 
Název a adresa školy 
Kontaktní email        
 
Časový harmonogram soutěže 
Začátek soutěže: 12.3.2009 
Uzávěrka soutěže: 5.5.2009 
Slavnostní vyhlášení výsledků: 15.5.2009 
 
Hodnotící kritéria  
1. Originalita a kreativita 
Originalita je velmi důležitým kritériem hodnocení soutěžních příspěvků. Toto 
kritérium zahrnuje vyjádření vlastních prožitků autora a také míru jeho 
obrazotvornosti.  
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2. Poutavost a výstižnost vyjádření 
Veškeré došlé příspěvky by měly obsahovat zajímavé myšlenky a nápady 
inspirované daným tématem. Hodnoceno bude také použití jazyka, mluvnická 
správnost a bohatost vyjadřování s ohledem na věk autora. 
 
Počet příspěvků od jednoho autora je omezen na jeden. Zaslané texty nebudou 
vráceny. 
 
Kam zasílat příspěvky 
Obálku se svými příspěvky označenou heslem „Comenius Week - literární soutěž“ 
zasílejte na adresu:  
 
Dům zahraničních služeb MŠMT 
NAEP/Comenius 
Na Poříčí 1035/4 
110 00 Praha 1 
 
Do obálky je možné vložit více příspěvků z jedné školy. 
 
Příspěvky zasílejte i v elektronické podobě na jana.pavkova@naep.cz 
 
Autorská práva 
Práce musí respektovat autorská práva, nesmí prokazatelně využít cizí dříve 
publikované náměty.  
Účastník svým zapojením do soutěže dává svolení s publikováním zaslaného textu, 
svého jména, věku a adresy školy. 
 
Vyhodnocení 
Všechny došlé příspěvky budou hodnoceny porotou složenou z pracovníků Národní 
agentury pro evropské vzdělávací programy a externích hodnotitelů. 
Rozhodnutí poroty je konečné a nelze se proti němu odvolat. 
 
Výsledky soutěže 
Vyhlášení výsledků soutěže a předání ocenění proběhne na veletrhu Svět knihy 
Praha dne 15.5.2009 v Praze. 
Výherci obdrží diplomy a dárkové předměty od NAEP. 
Zároveň Vás zveme na 15. mezinárodní knižní veletrh a literární festival SVĚT 
KNIHY PRAHA. Více informací naleznete na www.bookworld.cz/cz/menu/uvodni-
informace 
 


