Vyhlášení soutěže „Komenský do tříd!“
Doplněnou o část „Komenský do našich domovů“
I.

Preambule

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (dále jen NPMK) je
garantem a koordinátorem Národních oslav výročí J. A. Komenského 2020–2022.
Při této příležitosti vyhlašuje soutěžní kampaň „Komenský do tříd!“. V době
pandemie koronaviru se soutěž rozšířila o „Komenský do našich domovů“.
Součástí Národních oslav je výstava Comenius 1592-1670, jíž připravuje
Moravské zemské muzeum. Výstava se uskuteční od 4. 12. 2020 do 28. 3. 2021
v Jízdárně Pražského hradu (dále jen JPH), kde budou prezentována díla ze
soutěžní kampaně „Komenský do tříd“.

II.

Cíl soutěžní kampaně

a) NPMK si klade za cíl aktivovat a zapojit žáky základních a středních škol do
Národních oslav.
b) NPMK pokládá za důležité motivovat žáky v domácích, vzdělávacích
přípravách do základních a středních škol.
c) Těmito kreativními aktivitami žáci zpřítomní osobnost J. A. Komenského a
připomenou si tak jeho odkaz pro 21. století.

III.

Soutěžní podmínky

1. Soutěžní kampaň „Komenský do tříd!“ probíhá od 1. 2. 2020 do 30. 11. 2022.
2. Kolektiv školní třídy či samotní žáci a studenti zasílají prostřednictvím třídního
učitele nebo rodičů na emailovou adresu komenskydotrid@npmk.cz svůj
projekt ve formátech A5, A4 či A3. Svým obsahem projekt odpovídá zaměření
kampaně s popisem v maximálním rozsahu 1 strany A4 (1800 znaků) a s
jednou fotografií nebo videosekvencí v délce max. 30 vteřin dokumentující
výsledný kreativní počin žáků. V případě, že se jedná o kolektivní dílo žáků,
uvede třídní učitel název školy, označení třídy, své jméno a počet žáků ve
třídě. Pokud je dílo určené pro domácnost, uvede rodič jméno svého
nezletilého dítěte, název školy (pokud se jedná o žáka) a označení třídy.
Student střední školy, který již dovršil věku 18 let, za svůj počin plně odpovídá
a posílá svou práci přímo na emailovou adresu organizátora.
3. Účastnit se mohou třídní kolektivy základních a středních škol v České
republice, české školy v zahraničí a rovněž jednotlivci. Školní třída nebo daný
žák se mohou soutěžní kampaně zúčastnit v každém školním roce pouze
jedenkrát. Forma a tvůrčí přístup není vyhlašovatelem omezen.

4. Zaslané projekty jsou zveřejňované na facebookové stránce „Komenský do
tříd!“ - www.facebook.com/komenskydotrid a webu - www.comenius350.cz.
5. Školní třídy a jednotlivci obdrží diplom a speciální knižní dary. Práce zaslané
nejpozději do 1. 2. 2021 budou postupně vystaveny od 4. 12. 2020 do 28. 3.
2021 v JPH jako součást výstavy Comenius 1592-1670 stejně jako obrázky
online projektu „Komenský je s Vámi doma – DOMINO“, který v době
nouzového stavu sloužil jako speciální doprovodná akce v rámci soutěžní
kampaně „Komenský do tříd!“. V JPH budou moci rovněž děti malovat obrázky
na téma J. A. Komenský ve speciálních ateliérech.
6. Projekty zaslané po 1. 2. 2021 mohou být v rámci fondu NPMK prezentovány
při výstavních akcích NPMK.
7. Inspirací pro žáky může být spot nebo plakát Národních oslav zveřejněný na
www.comenius350.cz.

Těšíme se na Vaši účast!
V Praze dne 23. července 2020

PhDr. Markéta Pánková
ředitelka Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

