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DĚTI, POZOR, 

ČERVENÁ! 
 

 

  

Výtvarná soutěž s dopravně – bezpečnostní  
tématikou 

 

 

Určeno mateřským školám, základním školám, základním školám pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami a střediskům volného času na území Ostravy a obcí, pro které je 

Ostrava od 1. 1. 2003 obcí s rozšířenou působností. 

  

Ostrava, leden 2023 
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POKYNY 

pro pořádání výtvarné soutěže dětí „DĚTI, POZOR, ČERVENÁ!“, tematický 

zaměřené na bezpečnost v silničním provozu. 

Školní rok 2022/2023 

Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy MMO (dále jen Aktiv BESIP) spolu 
s Klubem dopravní výchovy (dále jen KDV) v Ostravě, vyhlašuje výtvarnou soutěž s tématikou 
bezpečnosti silničního provozu pro všechny děti, které navštěvují školu nebo středisko volného 
času v Ostravě nebo v obci, pro které je Ostrava od 1. 1. 2003 obcí s rozšířenou působností. 

Hlavním námětem pro výtvarnou soutěž v tomto školním roce je: 

SPRÁVNÉ A BEZPEČNÉ PŘECHÁZENÍ VOZOVKY  

V rámci práce na výtvarných dílech je vhodná diskuze s dětmi o základních pravidlech 
přecházení vozovky, a to nejen na přechodu, ale i mimo něj. Připomenout, aby se děti vyhýbali 
přecházení vozovky mezi automobily a stoupli si na místo, odkud dobře vidí (a odkud mohou řidiči 
dobře vidět je). Zopakovat zásady správného rozhlížení nebo nepřecházet do té doby, dokud si 
nejsou jisté, že mají dostatek času apod. Podrobnější informace k tématu lze nalézt také na 
www.besip.cz 

Výtvarná soutěž „Děti, pozor, červená“ je určena dětem ve věku od 5 do 15 let a je 
rozdělena do skupin a věkových kategorií. 

I. skupina - mateřské školy 

děti ve věku  5 - 6 let 

II. skupina - základní školy 

1. kategorie 6  -    8 let 
2. kategorie  9  -  11 let 
3. kategorie 12  -  15 let 

III. skupina - základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

1. kategorie do 11 let 
2. kategorie 12  -  15 let 

Soutěžící budou své práce odevzdávat na škole. Škola pak provede výběr prací (max. 10 
v každé kategorii) a zašle je nebo osobně odevzdá nejpozději do 31. března 2023 na níže 
uvedenou adresu podle rozdělovníku.  

 
I. skupina - mateřské školy: 

 Mgr. Adéla Mikesková, MŠ Ukrajinská 1530/31, 708 00 Ostrava – Poruba 

II. skupina - základní školy: 
dle jednotlivých obvodů zašlou nebo osobně předají výtvarné práce okrskovým metodikům 
dopravní výchovy 

 Mgr. Nela Cudráková, ZŠ Šenov, Radniční nám. 1040, 739 34 Šenov 
pro městské obvody Slezská Ostrava, Michálkovice, Radvanice a Bartovice a obce 
Šenov, Václavovice, Vratimov a Horní Datyně 
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 Mgr. Šárka Vavrošová, ZŠ a MŠ Alberta Kučery 1276/20, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
pro městské obvody Ostrava-Jih, Stará Běla, Nová Běla, Proskovice, Vítkovice, 
Hrabová, Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Nová Ves, Petřkovice, 
Hošťálkovice, Lhotka a obec Stará Ves nad Ondřejnicí 

 Mgr. Lukáš Foltys, ZŠ Ivana Sekaniny 1804, 708 00 Ostrava-Poruba 
pro městské obvody Ostrava-Poruba, Svinov, Krásné Pole, Polanka nad Odrou, 
Třebovice, Martinov, Pustkovec, a obce Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom, 
Klimkovice, Olbramovice, Vřesina a Zbyslavice 

 
III. skupina - základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 

 Mgr. Helena Čechová, ZŠ U Haldy 66, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
 

Žáci ze škol, na kterých nebude soutěž organizována školou, a soutěžící ze středisek 
volného času mohou zaslat výtvarné práce v termínu do 31. března 2023 přímo na adresu: 

 Oddělení dopravního inženýrství, Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 
1266/25 Ostrava, Mariánské Hory 709 00 

 
Práce, které nebudou zaslány v uvedených termínech, nebude možné do vyhodnocení 
zařadit! 

V termínu do 31. března 2023 budou výtvarné práce předány hodnotitelské komisi na KDV 
- Mgr. Šárka Vavrošová, ZŠ a MŠ Alberta Kučery 1276/20 700 30 Ostrava - Hrabůvka. 

Za mateřské školy předá 10 nejlepších prací paní ředitelka Mgr. A. Mikesková, za základní 
školy předají výtvarné práce okrskoví metodici (max. 20 ks z každé kategorie) a za základní školy 
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami předá 10 nejlepších prací z každé kategorie 
Mgr. H. Čechová. Výtvarné práce zaslané na Ostravské komunikace, a.s. budou rozděleny  
a předány dle věkových kategorií soutěžících do skupin. 

V rámci města bude vyhodnoceno v každé skupině a věkové kategorii u MŠ, ZŠ a ZŠ 
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 10 nejlepších prací. 

Vyhodnocení žáci v každé soutěžní kategorii na 1. až 10. místě obdrží věcné ceny. Odměny 
vybraní autoři dostanou od organizátorů ve spolupráci s ředitelstvím jednotlivých škol do konce 
školního roku. 

Další podmínky soutěže: 

 do soutěže může být zaslána výtvarná práce ve formátu A4 na výšku nebo A3 

na šířku,  

 práce, které budou do soutěže zaslány, nebudou soutěžícím vráceny, 

 soutěž může být na škole vyhlášena ihned po zveřejnění těchto pokynů, 

 všechny práce musí být na zadní straně čitelně označeny: 

jméno a příjmení žáka, adresa školy, třída a věk soutěžícího 

 soutěž je vyhlášena pouze pro jednotlivce, 

 seriál nebo více prací od jednoho žáka budou posuzovány jako jeden celek, 

 při hodnocení prací bude vedle výtvarné stránky kladen zřetel i na vystižení tématiky 

bezpečnosti silničního provozu a vyhlášeného hesla výtvarné soutěže, 

 ve výjimečném případě může být v městském hodnocení počet vyhodnocených prací 

vyšší ev. nižší, a to s ohledem na kvalitu a počet zaslaných prací, 

 všechny došlé výtvarné práce budou uloženy na ZŠ Alberta Kučery.  
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 Výtvarné práce mohou být dále využívány pro reprezentační účely, preventivní  

a osvětové projekty Policie ČR, Městské policie Ostrava, Úřadů městských obvodů, 

Magistrátu města Ostravy, Klubu dopravní výchovy a Aktivu BESIP jen s písemným 

souhlasem účastníka, případně jeho zákonného zástupce, na konkrétní využití 

vybraného výtvarného díla. Vybrané obrázky však mohou být vystaveny ve foyer Nové 

radnice nebo mohou být dle zájmu vyvěšeny na úřadech městských obvodů, a to na 

základě oprávněného zájmu organizace prezentovat výtvarné práce účastníků soutěže 

a své činnosti. 

 vyhlašovatel soutěže může v případě nutnosti pozměnit některé body pokynů, 

o případných změnách budou všichni emailem včas informováni. 

 zasláním svého výtvarného díla autor, jeho zákonní zástupci i škola, jejíž je autor 

žákem, souhlasí se všemi podmínkami soutěže „Děti, pozor, červená!“  

 V souladu s ustanovením čl. 6 ON EU 679/2016 (GDPR) o ochraně osobních údajů  

a zákonem 110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů v platném znění spravuje 

Aktiv BESIP (zastoupený společností Ostravské komunikace, a.s., se sídlem 

Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory) osobní údaje (Výtvarná práce, 

jméno a příjmení, třída a věk) soutěžících z důvodu „Oprávněného zájmu organizace“ 

za účelem přihlášení se a účastí ve výtvarné soutěži „Děti, pozor, červená“. Tyto údaje 

budou spravovány výše uvedenou společností v maximální délce 5 let od konání 

soutěže. 

 

Jsme přesvědčeni, že se do této výtvarné soutěže zapojí co největší počet škol a žáků. 
Soutěž sleduje zvýšení zájmu dětí o problematiku silničního provozu a tím i zvýšení jejich 
bezpečnosti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava, leden 2023 

 

 

Mgr. Šárka Vavrošová       Ing. Jakub Fábry 

vedoucí KDV  Aktiv BESIP 
 

 


