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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

Okresní sdružení hasičů Praha-západ 
Ohradní 1166/26, 140 00 Praha 4 – Michle 

 

 

 

Okresní odborná rada prevence a ochrany obyvatelstva 

 

 

Propozice 45. ročníku soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019” 

 
 

1) Organizace soutěže 
 

Soutěž je organizována pro školská i mimoškolská zařízení: 
 
a) školská: mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, speciální školy, gymnázia, 

střední školy a učiliště, 
b) mimoškolská: domovy dětí a mládeže, sbory dobrovolných hasičů (družstva Mladých hasičů), 

skautské oddíly, jiné organizace zabývající se činností dětí a mládeže apod.  
 

Soutěž proběhne ve třech částech a v několika věkových kategoriích: 
1) literární, 
2) výtvarná, 
3) zpracovaná pomocí digitálních technologií.    

 

2) Obsahové zaměření soutěže 
 
a) Vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při 

manipulaci s ohněm a hořlavinami, nebezpečné hry dětí se zápalnými prostředky, s hořlavými 
látkami, zábavnou pyrotechnikou apod. 
 

b) Pomoc hasičům při požárech, haváriích, nehodách, živelných pohromách a ochraně životního 
prostředí. 
 

c) Zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti dětí a mládeže nebo letních táborů mladých 
hasičů se zaměřením na požární tématiku a ochrany obyvatelstva. 
 

d) Speciální obsahové téma pro třetí část zpracovávanou pomocí digitálních technologií je 

„V domě hoří! A co teď?“ (např.: příznaky požáru v domě, co je potřebné udělat nejdříve a co 
následně, hasební prostředky pro prvotní hasební zásah jako přenosné hasicí přístroje, domovní 
hydranty a jejich užití, význam pořádku a přehlednosti na únikových schodištích, podestách, ve 
sklepech a půdách, součinnost s jednotkou požární ochrany apod.)   

 

3) Část literární 
 
Do soutěže lze podávat jen práce o maximálním rozsahu dvou stránek formátu A4 psané rukou 
nebo písmem standardní velikosti (např. Times New Roman 12, Arial 11 atd.). Nedoplňujte literární 
práce kresbami, obrázky, náčrty apod. 
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Kategorie Určeno pro 

L 1 žáci 3. – 5. ročníku ZŠ 

L 2 
žáci 6. – 7. ročníku ZŠ  
       1. – 2. ročníku osmiletých gymnázií (prima, sekunda) 

L 3 
žáci 8. – 9. ročníku ZŠ  
       3. – 4. ročníku osmiletých gymnázií   
       1. – 2. ročníku šestiletých gymnázií (tercie, kvarta) 

L 4 
studenti 5. – 8. ročníku osmiletých gymnázií,  
             3. – 6. ročníku šestiletých gymnázií,  
             1. – 4. ročníku čtyřletých gymnázií (kvinta – oktáva), SŠ a OU 

 

4) Část výtvarná 
 
Do soutěže lze podávat jen práce ve 2D provedení, tj. jen výtvarná díla na ploše, nikoliv modelace 
vystupující z plochy nosiče obrázku ve 3D provedení. Výkresy maximálně ve formátu A3. 

 

Kategorie Určeno pro 

M 1 mladší děti (do 5 let, v roce 2019 dovrší 5 let) – mateřské školy 

M 2 
starší děti (od 5 let do ukončení docházky v MŠ, v roce 2019  
dovrší 6 a více let) – mateřské školy 

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 (prima, sekunda) 

ZŠ 4 

žáci         8. – 9. ročníku ZŠ 
               3. – 4. ročníku osmiletých gymnázií  
               1. – 2. ročníku šestiletých gymnázií (tercie, kvarta) 
studenti   5. – 8. ročníku osmiletých gymnázií  
               3. – 6. ročníku šestiletých gymnázií  
               1. – 4. ročníku čtyřletých gymnázií (kvinta – oktáva), 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 

K 1 pro děti a mládež praktických a speciálních škol 6 – 10 let 

K 2 pro děti a mládež praktických a speciálních škol 11 – 18 let 

 

5) Část zpracovávaná pomocí digitálních technologií 
 
U prací zpracovaných formou digitálních technologií striktně dodržujte velikost, formát a rozsah prací 

na téma uvedené v čl. 2d) „V domě hoří! A co teď?“. 

 

Kategorie Rozsah Určeno pro 

DT 1 
Počítačová prezentace: 
min. 10 a max. 20 snímků 

ve formátu MS *.ppt 

žáci a studenti ve věku 12 – 18 let. 

DT 2 
Video nebo počítačová animace: 

max. délka 3 minuty  
ve formátu MS *.wmv 

 
žáci a studenti ve věku 12 – 18 let 
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Zvláštní kategorie, které vyhlašuje Okresní sdružení hasičů Praha-západ a které nepostupují 

do krajského a republikového kola: 

 

Kategorie Rozsah Určeno pro 

DT 3 
Počítačová prezentace: 
min. 10 a max. 20 snímků 

ve formátu MS *.ppt 

žáci ve věku do 11 let. 

DT 4 
Video nebo počítačová animace: 

max. délka 3 minuty  
ve formátu MS *.wmv 

 
žáci ve věku do 11 let 

 

 

6) Hodnocení a průběh soutěže 

 
Podáním soutěžní práce autor současně potvrzuje, že materiál k vytvoření svého díla je zcela 
původní, tj. neobkreslený, 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 např.: 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 proběhnou v těchto soutěžních kolech: 

 

a) Základní kolo (ve školách, v domovech dětí a mládeže, v družstvech Mladých hasičů, v oddílech 
apod.) 

 
V základním kole se vyhodnocují tři nejlepší práce v každé kategorii, které se zašlou nebo 
zanesou na kontaktní místo Okresního sdružení hasičů Praha-západ (kontakty jsou uvedené 
v čl. 7). 

 

b) Okresní kolo 

c) Krajské kolo 

d) Republikové kolo 
 

7) Jak zasílat soutěžní díla 

 

Každá literární či výtvarná práce odeslaná do okresního kola musí být na zadní straně řádně 

označena: 

 
a) označením kategorie (písmeno + číslo), 
b) jménem a příjmením autora, 
c) věkem autora, 
d) úplnou adresou bydliště včetně uvedení okresu, 
e) názvem školy včetně třídy, sboru či jiné organizace, adresou a telefonním číslem na kontaktní 

osobu, 
f) povinnou přílohou díla je vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný Souhlas se zpracováním 

osobních údajů (příloha č. 2). 
 

Práce vypracované pomocí digitálních technologií na nosičích: 

 
a) přenést na libovolný nosič: CD, DVD nebo USB disk, 
b) nesmytelným fixem označit nosič názvem kategorie, jménem a příjmením zpracovatele, 
c) přebal nosiče označit názvem kategorie, jménem a příjmením zpracovatele včetně spojení 

(adresa bydliště, telefonní číslo), věkem zpracovatele popř. třídou a adresou školy či organizace, 
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d) povinnou přílohou díla je vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný Souhlas se zpracováním 
osobních údajů (příloha č. 2). 

 

Práce vypracované pomocí digitálních technologií zaslané e-mailem: 
 
Práce vypracované pomocí digitálních technologií lze také zaslat e-mailem s uvedením všech 

požadovaných údajů do e-mailu na e-mailovou adresu prevence.oshpz@email.cz. Pokud velikost 
přílohy (díla) neumožní odeslání e-mailu, je možné využít i internetových úschoven (např. 
uschovna.cz, leteckaposta.cz, ulozto.cz apod.).  
 
Do e-mailu také přiložte barevný sken vyplněného a zákonným zástupcem podepsaného Souhlasu 
se zpracováním osobních údajů (příloha č. 2). 
 

Dodržujte prosím řádné a úplné značení soutěžních prací. Při neúplném označení soutěžní 

práce vznikají nejasnosti a při nemožnosti identifikace některého z výše uvedených údajů 

může být soutěžní práce ze soutěže vyřazena. 
 

8) Termíny soutěže 

 
a) Začátek soutěže: 1. 1. 2019 
b) Začátek základního kola: 1. 1. 2019 
c) Konec základního kola: 28. 2. 2019 
d) Odeslání výherních děl ze základního kola včetně vyhodnocení: do 28. 2. 2019 
e) Vyhodnocení okresního kola: do 29. 3. 2019 
f) Vyhodnocení krajského kola: do 7. 5. 2019 
g) Předání ocenění v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy 
h) Vyhodnocení republikového kola: do 28. 6. 2019 

 

9) Kam zasílat soutěžní díla a kontakty 

 
a) Soutěžní díla včetně tabulky s vyhodnocením základního kola lze zasílat na kontaktní adresu 

Okresního sdružení hasičů Praha-západ: 
 

Bc. Petra Myslínová Cejpková   Obálku prosím označte názvem soutěže! 
Čisovice 11 
252 04 Čisovice 
 

b) Soutěžní díla včetně tabulky s vyhodnocením základního kola lze také osobně donést               
do kanceláře Okresního sdružení hasičů Praha-západ každou středu v úředních hodinách        
od 10:00 do 18:00 hodin. Kancelář se nachází v šestém patře. U vstupních dveří uvnitř chodby 
(za recepcí) je nutné zavolat na vnitřní linku a budou Vám dveře otevřeny). 
 

Okresní sdružení hasičů Praha-západ   Na tuto adresu neposílat poštu! 
Ohradní 1166/26 
140 00 Praha 4 – Michle 
 

c) Kontaktní osoba pro info: Marek Loukotka, tel. 727 851 248, e-mail: prevence.oshpz@email.cz  
 

10) Důležitá poznámka 

 
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.  
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