SH MS - Okresní sdružení hasi
Svárov 1082, 755 01 Vsetín

Vsetín

Tel: 571 165 655, email: kancelar@osh-vsetin.cz,
starosta@osh-vsetin.cz, www.osh-vsetin.cz
Vsetín 23. 10. 2018

Metodický pokyn pro 45. ro ník sout že
”Požární ochrana o ima d tí”
pro rok 2019

a) vyhlašovatelem sout že je Sdružení hasi
ech, Moravy a Slezska. Sout že
se mohou zú astnit d ti, žáci a mládež do v ku 18- ti let, v rámci innosti
školní i mimoškolní (Domy d tí a mládeže /DDM/, družstva mladých hasi
/MH/,skautské organizace a pod).
b) nositelem úkolu je Úst ední odborná rada prevence, respektive Okresní a
Krajské odborné rady prevence ve spolupráci s Úst ední odbornou radou
mládeže, respektive s okresními a krajskými radami mládeže. Spolupráce
ostatních odborných rad se tímto nevylu uje.
Podmínky sout že:
Sout ž je organizována pro za ízení
školská - mate ské školy, základní školy, speciální školy pro d ti
s více vadami, pomocné školy, gymnasia, st ední školy, u ilišt ,
mimoškolská - DDM, sbory dobrovolných hasi (SDH),
skautské oddíly apod.
Sout ž má t i ásti:
1. literární
2. výtvarnou
3. zpracovanou s pomocí digitálních technologií (DT)
a probíhá v n kolika v kových kategoriích.
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1.

ÁST LITERÁRNÍ: tab. Ia

po .

kategorie

I.

L1

ur eno pro

žáci 3. – 5. ro níku ZŠ
žáci 6. - 7. ro níku ZŠ a 1. – 2. ro níku osmiletých gymnázií (prima,
II.
L2
sekunda)
žáci 8. - 9. ro níku ZŠ a 3. - 4. ro níku osmiletých gymnázií
III.
L3
1. – 2. ro níku šestiletých gymnázií, (tercie, kvarta)
studenti 5. - 8. ro níku osmiletých gymnázií,
3. – 6. ro níku šestiletých gymnázií,
IV.
L4
1. – 4. ro níku ty letých gymnázií, (kvinta – oktáva)
SŠ a OU
Úst ední odborná rada prevence žádá p edkladatele literárních prací, aby své práce
nedopl ovali kresbami, obrázky, ná rty apod.

2.

ÁST VÝTVARNÁ: tab. Ib

po .
I.

kategorie
M1

II.

M2

III.
IV.

ZŠ 1
ZŠ 2

V.

ZŠ 3

VI.

ZŠ 4

VII.

ZUŠ 1

ur eno pro
mladší d ti (do 5 let – v roce 2019 dovrší 5 let) – mate ské školy
starší d ti (od 5 let do ukon ení docházky v MŠ - v roce 2019
dovrší 6 a více let ) - mate ské školy
žáci 1. - 2. ro níku ZŠ
žáci 3. - 5. ro níku ZŠ
žáci 6. - 7. ro níku ZŠ
1. - 2. ro níku osmiletých gymnázií (prima, sekunda)
žáci 8. - 9. ro níku ZŠ
3. - 4. ro níku osmiletých gymnasií
1. – 2. ro níku šestiletých gymnázií, (tercie, kvarta)
studenti 5. - 8. ro níku osmiletých gymnázií
3. – 6. ro níku šestiletých gymnázií
1. - 4. ro níku ty letých gymnázií, (kvinta – oktáva) SŠ a OU
žáci základních um leckých škol ve v ku 6 – 10 let

VIII.

ZUŠ 2

žáci základních um leckých škol ve v ku 11 – 15 let

IX.

K1

X.

pro d ti a mládež s více t lesnými vadami 11 – 18 let
K2
Úst ední odborná rada prevence žádá p edkladatele výtvarných prací, aby své práce
p edkládali maximáln ve formátu A3 (421 x 297 mm )

3.
po .

pro d ti s více t lesnými vadami 6 – 10 let

ÁST ZPRACOVANÁ S POMOCÍ DT: tab. Ic
kategorie

rozsah
ur eno pro
Jednotné téma (obsahové zam ení) pro rok 2019 :
V DOM HO Í! A CO TE ?
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I.

DT 1
po íta ová
prezentace
ve formátu
MS ppt

II.

DT 2
po íta ové
animace
ve formátu
MS wmv

Prezentace:
min. 10 a
max. 20 snímk

Video:
max. délka 3 minuty

žáci a studenti ve v ku 12 – 18 let.

žáci a studenti ve v ku 12 – 18 let

Žádáme o dodržení formy a rozsahu p edkládaných prací!
Pozn.: V kategorii DT je obsahové zam ení vyhlašováno jednotné pro daný rok.
Obsahové zam ení tématu „V dom ho í! A co te ?“ pro rok 2019 je nap íklad:
-

P íznaky požáru v dom ,
Co je pot ebné ud lat nejd íve, co následn ,
Hasební prost edky pro prvotní hasební zásah (p enosné hasicí p ístroje, domovní
hydranty),
Význam po ádku a p ehlednosti na únikových schodištích, podestách, ve sklepech,
Sou innost s jednotkou požární ochrany apod.

Podáním sout žní práce autor sou asn potvrzuje, že materiál k vytvo ení svého díla je
zcela p vodní, tj. neobkreslený, nep evzatý nap . z internetu, z autorského fondu nebo
prezentací jiných osob apod. Do sout že dále nebudou p ijímány videozáznamy ani fotografie
nebo prezentace ze skute ných mimo ádných událostí jako nap íklad: výjezd a zásah
požárních jednotek, zásah hasi u dopravní nehody, hry d tí s ohn m apod. Do sout že
rovn ž nebudou p ijímány samostatné fotografie nebo jejich sady, nebo nejde o fotografickou
sout ž.
Hodnocení sout žních prací.
1) základní kolo (ve škole, v DDM, v družstvu MH, v oddíle apod.)
2) okresní kolo (nebo m stské kolo u statutárních m st)
3) krajské kolo + hl.m.Praha
4) republikové kolo
Pr b h sout že:
V základním kole se vyhodnocují t i nejlepší práce ve všech kategoriích. Práce
vypracované s pomocí DT p enést na CD, DVD pop . USB disk. Nesmytelným fixem opat it
názvem, jménem a p íjmením zpracovatele v . spojení (adresa bydlišt , telefonní íslo,
e-mail), v kem zpracovatele pop . t ídou a adresou školy. Totéž na p ebalu nosi e.
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p edají t i vyhodnocené nejlepší
práce z každé kategorie na p íslušné Okresní sdružení hasi ech, Moravy a
Zú astn né školy, SDH, DDM apod.

Slezska (dále jen OSH). (princip je ponechán na uvážení p íslušným OSH dle místních
podmínek - školy, SDH, DDM práce zašlou nebo osobn p edají, OSH si práce vyzvednou
nebo obdrží apod.).

Podmínkou za azení do vyhodnocení je vypln ní vyhodnocovací
tabulky vydané SH
MS. Tabulka je ke stažení na
www.dh.cz/prevence
Vyhlašovatel sout že SH MS si vyhrazuje právo ponechat si sout žní práce, použít je p i
preventivn výchovné innosti, propagaci SH MS nebo požární ochrany. Vyhlašovatel je
také oprávn n užít bezplatn sout žní práce k vydání publikací s tím, že ú astníci sout že
p ihlášením své sout žní práce do sout že s tímto zp sobem bezplatného užití sout žní
práce vyslovují ve smyslu p íslušných ustanovení autorského zákona sv j souhlas.
Vyhlašovatel není povinen výše uvedeným zp sobem dílo užít a je oprávn n z ásti nebo zcela
toto oprávn ní poskytnout t etí osob .
D ležitá poznámka:
Vyhodnocené práce, postupující do okresního kola musí mít na zadní stran uveden
souhlas se zpracováním osobních údaj autora sout žní práce podepsaný zákonným
zástupcem (p íloha .3). Toto ustanovení neplatí pro leny SH MS (souhlas se
zpracováním os. údaj ud lili p i vstupu do spolku).
Každá práce musí být na zadní stran ádn ozna ena:
1) ozna ením kategorie (písmeno + íslo, viz tab. Ia, Ib a Ic)
2) jménem a p íjmením autora
3) úplnou adresou bydlišt v etn uvedení okresu
4) názvem školy nebo SDH, t ídou a adresou školy nebo SDH, pop .
telefonním íslem na kontaktní osobu.

VZOR:
kategorie: .....................
jméno a p íjmení autora:.................................................................................
adresa bydlišt : ............................................................. okres: ......................
název školy (SDH): .................................................t ída: .................................
adresa školy (SDH):.........................................................................................
(pop . tel. . a kontaktní osoba:………………………………………………………
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Zú astn né školy, SDH, DDM apod. vyhodnotí t i nejlepší práce z každé kategorie a tyto
odešlou na SH MS - Okresní sdružení hasi

Vsetín, Svárov 1082, 755 01 Vsetín,

nejpozd ji do 20. 3. 2019, v etn celkového po tu zú astn ných žák - p íloha
Vyhodnocení okresního kola prob hne 26. 3. 2019.

Význam akce:
Vyhlášení sout že PO o ima d tí má dlouholetou tradici. M la by p isp t k preventivnímu
p sobení na d ti, s cílem snížení d tské požárnosti, ochran d tí a spoluob an p ed požáry a
jejich následky.
V roce 2018 se této sout že zú astnilo v našem okrese 24 škol. Celkem se zú astnilo
okresního kola 747 d tí.
V okresním kole, bylo vyhodnoceno a p edáno 24 cen. Krajského kola se zú astnilo 98 škol
s celkovým po ten 2 581 d tí a bylo vyhodnoceno 53 sout žících, zástupci okresu Vsetín
získali v Krajském kole 2 ocen ní v literární sout ži, 2 ocen ní DT a 7 ocen ní ve výtvarné
sout ži. Republikového kola se zú astnilo 35 195 d tí, z našeho okresu byla vyhodnocena
jedna výtvarná práce na druhém míst . Pevn v íme, že i v letošním roce bude o tuto sout ž
zájem a tím se naplní její hlavní poslání – preventivn

výchovné p sobení na d ti

v p edcházení vzniku požár .
Up ímn d kujeme výchovným a odborným pracovník m za aktivní spolupráci a žádáme o
zaslání po tu d tí, které se zú astnily PO o ima d tí na školách a SDH.

Pavel Solanský v. r.

Jaroslav Stieber v. r.

nám stek starosty OSH

vedoucí OOR prevence
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P íloha . 3
k Metodickému pokynu starosty SH MS
vydávanému k vyhlášení celostátní sout že
Požární ochrana o ima d tí a mládeže

Souhlas se zpracováním osobních údaj pro pot eby SH MS (dále jen souhlas)
k ú asti na literární a výtvarné sout ži Požární ochrana o ima d tí a mládeže

ne lena spolku „Sdružení hasi

ech, Moravy a Slezska“ (SH MS)

po ádané SH MS a jeho pobo nými spolky
1.
Já, ne len SH MS (dále jen „autor“), ud luji tímto souhlas Spolku Sdružení hasi
ech,
Moravy a Slezska, se sídlem ímská 2135/45, Vinohrady, 120 00 Praha, I : 00442739, zapsané ve
spolkovém rejst íku vedeném u m stského soudu v Praze, spisová zna ka: L 2096 (dále jen
„Správce“), aby ve smyslu Na ízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochran fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj a o volném pohybu t chto údaj (dále jen „GDPR),
zpracovalo tyto mé osobní údaje: jméno a p íjmení, bydlišt , e-mail a telefonní íslo
2.
Jméno, p íjmení, bydlišt , email a telefonní íslo je nutné zpracovat za ú elem evidence
ú astník literární a výtvarné sout ži Požární ochrana o ima d tí a mládeže pro ú ely dota ní politiky
ministerstev a krajských ú ad . Jméno a p íjmení pak dále za ú elem marketingu (zejména
v propaga ních materiálech a letácích), v médiích, na sociálních sítích (nap . Facebook, Instagram,
Twitter, apod.), webových stránkách a na ve ejném vyhodnocení samotné sout že.
Tyto údaje budou Správcem zpracovány v dob konání sout že a po dobu 5ti let (pro archivaci
dokument ).
3.
S výše uvedeným zpracováním ud luji sv j souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zp t, a to
nap íklad zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu spolku.
4.
Zpracování osobních údaj je provád no Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou
zpracovávat i tito zpracovatelé:
SH MS, sbor dobrovolných hasi obce, podniku,
SH MS okresní sdružení hasi
SH MS krajské sdružení hasi
Sdružení hasi
ech, Moravy a Slezska
5.
-

Vezm te, prosíme, na v domí, že podle zákona o ochran osobních údaj máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zp t,
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po Správci vysv tlení ohledn zpracování osobních údaj ,
vyžádat si u Správce p ístup k t mto údaj m a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po Správci výmaz t chto osobních údaj ,
v p ípad pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údaj obrátit se na Správce nebo na Ú ad pro ochranu osobních údaj .

Jméno a p íjmení matky: ______________________________ Podpis: _______________________
Jméno a p íjmení otce: _______________________________ Podpis: _______________________
Nebo jiného zákonného zástupce: _______________________ Podpis: _______________________
Jméno a p íjmení autora: _____________________________ Podpis: _______________________
Do 18. let podepisuje zákonný zástupce
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