
Dům dětí a mládeže Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 
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   vyhlašuje 17. ročník 
krajské výtvarné soutěže 2022 

♫MALOVANÁ PÍSNIČKA♫  
ORGANIZOVÁNO:   pro školy a školská zařízení 

- Mateřské školy 
- Základní školy a školní družiny 
- Gymnázia 
- Domy dětí a mládeže a SVČ 

SOUTĚŽ ZAJIŠŤUJE:  Bohumila Raděntová 

VÝTVARNÉ TÉMA: Výtvarně ztvárnit libovolnou technikou píseň 
dle vlastního výběru – dětskou, lidovou, umělou  

     na formát A4, A3 nebo A2  
Soutěž je pořádána za finanční podpory statutárního města Ostravy. 

TERMÍN ZASLÁNÍ PRACÍ: do 23. 5. 2022 na adresu DDM uvedenou v záhlaví 

KATEGORIE:      soutěží se v pěti věkových kategoriích  
I. Děti mateřských škol  
II. 1. – 3. třída ZŠ 
III. 4. – 5. třída ZŠ 
IV. 6. – 7. třída ZŠ (GY prima a sekunda) 
V. 8. – 9. třída ZŠ (GY tercie a kvarta)  

PRŮBĚH SOUTĚŽE: 

1. 4. – 13. 5. 2022 ZÁKLADNÍ KOLA na MŠ, ZŠ a ŠD, GY, DDM a SVČ 
27. 5. 2022 ZASEDÁNÍ ODBORNÉ POROTY v 16:00 hod.,stř. M. Majerové 

 - výběr nejlepších soutěžních výtvarných prací 
10. 6. 2022   SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN VÍTĚZŮM SOUTĚŽE 
v 16:00 hod.  a VERNISÁŽ VÝSTAVY,,MALOVANÁ PÍSNIČKA“  

    v sále DDM OSTRAVA-PORUBA, ul. M. Majerové 1722/23 
 
10. 6. – 17. 6. 2022 VÝSTAVA NEJLEPŠÍCH SOUTĚŽNÍCH PRACÍ v prostorách 

Domu dětí a mládeže Ostrava-Poruba, ul. M. Majerové 
 

ORGANIZAČNÍ POKYNY: Každou práci je nutné označit jménem a příjmením dítěte, název 
práce, uvést adresu školy, věkovou kategorii. Přihlášku do soutěže zasílejte zároveň 
s vybranými pracemi dětí nejpozději do 23. 5. 2022 na adresu uvedenou v záhlaví.  
O výsledcích soutěže budou školy informovány e-mailem. Výsledková listina výtvarné 

soutěže a pozvánka na vernisáž výstavy nejlepších prací bude vystavena na webových 

stránkách DDM Ostrava-Poruba. Budou přijímána pouze původní díla, která nebyla dosud 

oceněna v jiných soutěžích! Soutěžní práce se nezasílají zpět. 
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P Ř I H L Á Š K A 
17. ročník výtvarné soutěže 2022 

♫MALOVANÁ PÍSNIČKA♫ 
ADRESA ŠKOLY  
(instituce) ..............................................................................................................  
 

E-mail: .....................................................  tel.:  ...........................................  
 

Jméno a příjmení vedoucího základního kola soutěže: .....................................  
POČET DĚTÍ V ZÁKLADNÍM KOLE SOUTĚŽE: 

I. kategorie předškolní děti:……………………….. 
II. kategorie:…………………………………………… 

III. kategorie:…………………………………………… 
IV. kategorie:…………………………………………… 
V. kategorie:…………………………………………… 

Poznámka: 

Na základě vyjádření Úřadu na ochranu osobních údajů, čj. UOOU-09966/18-2 nemusíme požadovat žádné souhlasy zákonných zástupců k soutěžícím a následně 
vystaveným výtvarným pracím, protože se jedná o činnost, kterou škola realizuje v rámci svého vzdělávacího a výchovného úkolu. Zpracování osobních údajů při 

účasti v soutěži probíhá proto v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. e) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, právním titulem je tedy plnění úkolu ve veřejném zájmu.  

Na základě těchto informací nebudeme od zúčastněných škol vyžadovat souhlas GDPR. 

P O S T U P U J Í C Í: 
I. kategorie Jméno a příjmení Název práce 

1. místo   
2. místo   
3. místo   

 

II. kategorie Jméno a příjmení Název práce 

1. místo   
2. místo   
3. místo   

 

III. kategorie Jméno a příjmení Název práce 

1. místo   
2. místo   
3. místo   

 

IV. kategorie Jméno a příjmení Název práce 

1. místo   
2. místo   
3. místo   

 

V. kategorie Jméno a příjmení Název práce 

1. místo   
2. místo   
3. místo   

Datum:      Razítko školy a podpis: 
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