
§outěž má tři části a probíhá v několika věkových kategoriích:

t. literární

2. výtvarná

3. zpracování za pomociďigitálních technologií (DT)

čÁsr LITERÁRNí

z. ČÁsr VÝTVARNÁ: tab. B)

RNi: tab.1.

poř. kategorie určeno pro

I L1 žáci 3, - 5. ročníku ZŠ

ll. L2
žáci 6. - 7. ročníku ZS

t.-2. ročníku osmiletých gymnázií (prima, sekunda)

lll L3
žáci 8. - 9. ročníku ZŠ a 3. - 4. ročníku osmiletých gymnázií

1-.-2" ročníku šestiletých gymnázií {tercie, kvarta)

lV. L4
studenti 5. - 8. ročníku osmiletých gymnázií,

3. - 6. ročníku šestiletých gymnázií,
1. - 4. ročníku čtyřletých gymnázií (kvinta - oktáva), SŠ a SOU

Ústředníodborná rada prevence žádá předkladatele literárních prací, aby své práce

nedoplňovali kresbami, obrázky, náčrty apod.

poř. kategorie určeno pro

I M1 mladšíděti (do 5ti let - v roce 2023 dovrší5ti let) = VŠ

ll M2 staršíděti (od 5ti let do ukončení docházky v MŠ - v roce 2023
dovrší6ti a více let) = 1Y15

lll zšL žáci L. - 2. ročníku ZŠ

lV. zš2 žáci 3. - 5. ročn ku ZŠ

zš3 žáci 6, - ,/. ročníku ZŠ

t, - 7.. ročníku osmiletých gymnázií (prima, sekunda)

Vl. zš4

zacl 8. - 9. ročníku ZŠ

3, - 8. ročníku osmiletých gymnasií
1. - 6. ročníku šestiletých gymnázií

1., - 4. ročníku čtyřletých gymnázií, SŠ a OU

Vll ZUš 1 žáci základních uměleckých škol ve věku 6 - 10 let

Vlll zUš 2 žáci záklevdních uměleckých škol ve věku ].]- - 15 let

lX. K1 pro děti a mládež praktických a speciálních škol ve věku 6 - 10 let

X. K2 pro děti a mládež praktických a speciálních škol ve věku 11* 18 let

Ústředníodborná rada prevence žádá předkladatele výtvarných prací, aby své práce
předkládaIi pouze ve 2D provedení a maximálně ve formátu A3 |a2I x 297 mm}
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