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Výtvarná soutěž „Ilustrace pro Boženu N“ 
Soutěžní pravidla 

 

Preambule 
V roce 2020 si připomínáme 200. výročí narození spisovatelky Boženy Němcové, jejíž literární odkaz 

stále upoutává čtenáře napříč generacemi. S jejím dílem se čtenář setkává od nejútlejšího věku jak 

v domácím, tak i školním prostředí. Pedagogická knihovna J. A. Komenského má bohatou sbírku 

historických školních učebnic, mezi něž patří Čítanka Boženy Němcové z roku 1911.  

V této čítance byl hlavní akcent kladen zejména na reprezentativní výběr ze spisovatelčina díla, avšak 

je zcela bez výtvarné složky. Tato skutečnost se tak stává hlavním motivem vyhlašované soutěže.  

Článek I. Vyhlášení soutěže  
Vyhlašovatelem výtvarné soutěže „Ilustrace pro Boženu N“ (dále jen „Soutěž“) je Národní pedagogické 

muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1 (dále jen „Vyhlašovatel“ nebo 

„NPMK“). Vyhlášení Soutěže probíhá formou zveřejnění na webových stránkách NPMK. 

Článek II. Termíny soutěže 
Soutěž je dvoukolová a probíhá v těchto termínech:  

 První kolo: 28. 2. 2020 – 30. 6. 2020 

 Druhé kolo: 3. 9. 2020 – 31. 10. 2020 

 Vyhlášení výsledků: 10. 12. 2020 

Článek III. Účastníci soutěže 
Soutěž je určena pro žáky základních uměleckých škol v České republice a českých škol v zahraničí (dále 

jen „Žáci“ a „Škola“). Žáci se Soutěže účastní prostřednictvím své Školy. 

Článek IV. Kategorie soutěže 
Žáci budou soutěžit ve třech kategoriích: 

 I. kategorie – ilustrace úryvku z Čítanky dle vlastního výběru 

 II. kategorie – ilustrace iniciál úryvků v Čítance 

 III. kategorie – ilustrace úryvku z Čítanky dle zadání vyhlašovatele 
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Článek V. Průběh Soutěže 
1. V prvním kole Žáci vytvoří ilustraci na vybraný úryvek z Čítanky dle vlastního výběru (kategorie 

I.) nebo vytvoří iniciály úryvků z Čítanky (kategorie II.). Žáci se mohou účastnit jedné nebo 

obou kategorií.  

2. Soutěžní díla zasílá příslušná škola Vyhlašovateli v maximálním rozsahu 7 soutěžních děl za 

každou Školu v I. kategorii a maximálně tří soutěžních děl ve II. kategorii dle svého interního 

výběru. 

3. Ve druhém kole vyzve Vyhlašovatel vybrané autory soutěžních děl k ilustraci na zadané téma 

(kategorie III.). 

4. Soutěžní díla budou v obou kolech posouzena pětičlennou odbornou porotou, kterou jmenuje 

ředitelka NPMK.  

5. Porota v prvním kole vybere ke každému ze třinácti oddílů v čítance (viz Příloha 1) nejméně 

jednu ilustraci z kategorie I. a nejméně jedno výtvarné ztvárnění iniciál v kategorii II. (viz 

Příloha 2). Zároveň navrhne, které soutěžící má Vyhlašovatel vyzvat k účasti do druhého kola. 

Soutěžní díla z druhého kola porota opět posoudí a doporučí Vyhlašovateli k ocenění. 

6. Vyhlašovatel na základě doporučení poroty ocení nejméně třináct soutěžních děl přihlášených 

do soutěže v kategoriích I. a III. (za obě kategorie dohromady) a nejméně jedno soutěžní dílo 

v kategorii II., a to bez určení pořadí. 

7. Porota může udělit zvláštní ocenění. 

8. Vybraná oceněná soutěžní díla v prvním a druhém kole Soutěže budou publikována v novém 

vydání Čítanky Boženy Němcové, kterou vydá Vyhlašovatel. O publikování soutěžního díla 

uzavře Vyhlašovatel autorskou smlouvu se soutěžícím žákem nebo jeho zákonným zástupcem. 

9. Žáci, jejichž díla budou oceněna, obdrží diplom, tři výtisky Čítanky a věcnou cenu. Zúčastní se 

rovněž slavnostního uvedení nového vydání Čítanky Boženy Němcové.  

10. O průběhu a výsledcích soutěže bude informována Škola. 

Článek VI. Soutěžní dílo 
1. Soutěžní díla ve všech kategoriích mohou být zpracována libovolnou výtvarnou technikou a 

z libovolného materiálu.    

2. Soutěžní díla v kategoriích I. a III. budou mít maximální rozměry 210 x 148 mm (formát A5 na 

výšku) nebo 148 x 105 mm (formát A6 na šířku i výšku) v celé ploše. Díla mohou mít i čtvercový 

formát nepřesahující 148 mm. 

3. Iniciály ztvárněné ve II. kategorii budou mít maximální rozměr 35 x 25 mm. 

4. Soutěžní dílo bude na zadní straně označeno názvem Školy, v případě I. a III. kategorie názvem 

úryvku Čítanky, k níž se ilustrace vztahuje, jménem a věkem soutěžícího žáka. 

5. Přihlášku do soutěže, uvedenou v Příloze 3 vyplňuje Škola a zasílá společně se soutěžními díly 

v prvním kole.  

6. Soutěžní díla v prvním kole zasílá Škola do 30. června 2020 včetně na doručovací adresu: 

Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 – Nové Město, nebo 

je může v zalepené obálce předat v půjčovně knihovny v jejích otevíracích hodinách (Po–Pá 

10–18 hod.). Obálka bude viditelně označena slovy „Ilustrace pro Boženu N“. 

7. Soutěžní díla ve druhém kole zasílá Škola do 31. října 2020 včetně stejným způsobem. 

8. Oceněná soutěžní díla si Vyhlašovatel ponechá. Neoceněná díla vrátí Škole. Vyhlašovatel je 

oprávněn pořídit si dokumentaci neoceněných děl pro účely archivace. 
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Článek VII. Další ustanovení 
1. Digitalizované původní vydání Čítanky Boženy Němcové je dostupné na 

https://kramerius5.nkp.cz/uuid/uuid:a29cc280-79c8-11e4-93df-005056825209. 

2. Plný text čítanky je obsahem Přílohy 2 těchto soutěžních pravidel. 

3. Kontaktní údaje Vyhlašovatele pro informace o průběhu soutěže nebo dotazy k těmto 

soutěžním pravidlům jsou: Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Jeruzalémská 12, 110 00  

Praha 1 – Nové Město, kontaktní osoba: pí Jana Knoflíčková Stefanová, tel.: +420 221 966 411, 

e-mail: soutezbn@npmk.cz. Další informace na webu www.npmk.cz. 

 
 
 
V Praze dne 26. února 2020 
Č.j.: NPMK-068/2020 

 

 

PhDr. Markéta Pánková v. r. 

ředitelka NPMK 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha 1 – Text Čítanky Boženy Němcové  

Příloha 2 – Seznam iniciál pro III. kategorii 

Příloha 3 – Přihláška do výtvarné soutěže „Ilustrace pro Boženu N“ 
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