SVĚT OČIMA DĚTÍ 2018
15. ROČNÍK SOUTĚŽE MINISTERSTVA VNITRA

odbor tisku a public relations
Ministerstvo vnitra

Dětskou soutěž pořádá: Odbor tisku a public relations
V Praze dne 26. března 2018
Cíl projektu
Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je prevence sociálně patologických jevů
a zvyšování informovanosti z různých oblastí prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí.
Cílové skupiny (děti ve věkovém rozpětí 5–16 let):
· děti z mateřských škol – oddělení předškolních dětí
· děti z prvního a druhého stupně základních škol
· děti z dětských domovů
· děti ze specializovaných škol
· děti ze středisek volnočasových aktivit
Záštita
Záštitu nad projektem převzal ministr vnitra Mgr. Lubomír Metnar
Soutěžní kategorie pro cílové skupiny dětí
Zaslaná soutěžní díla budou hodnocena u každého ze dvou soutěžních témat
v každé věkové kategorii:
•
•

výtvarné (kresba, malba, trojrozměrné dílo)
audiovizuální (krátký film, fotografie)

Soutěžní témata
1. kategorie: MŠ a 1. stupeň ZŠ
témata:
- Moderní technologie
- Živelní pohromy
2. kategorie: 2. stupeň ZŠ
témata:
- 100. výročí vzniku ČSR
- Ochrana osobních údajů
Pošli nám svou kresbu, malbu, koláž, trojrozměrné dílo, komiks, plakát, které
vyjádří Tvůj postoj k vybranému tématu. Vytvoř plakát, který bude nejlépe
vystihovat dané téma. Také můžeš vytvořit krátký film či nahrát své divadelní
představení, který tvým spolužákům nebo mladším dětem pomůže
zapamatovat si zásady bezpečného chování při nebezpečných událostech.

Pravidla soutěže
Zpracování zadaných témat
Úkolem dětí je vytvořit soutěžní dílo podle zvolené soutěžní kategorie.
Maximální počet dětí pracujících na díle: 3 děti v audiovizuální kategorii a 2 děti ve
výtvarné kategorii
Výtvarná díla mohou mít maximální rozměr 1x1 m.
Trojrozměrná díla mohou mít maximální rozměr 0,5m x 0,5m x 0,5 m.
Audiovizuální max. 10 minut, fota do 5 MB, formát jpg
Prosíme o dodržování počtů dětí, velikosti a rozsahu děl, jinak nemusí být dílo
do soutěže zařazeno!
Každé dílo musí obsahovat viditelný název tématu, jména autorů, věk, třídu,
adresu, telefon školy a e-mail. Pokud nebudou díla obsahovat uvedené náležitosti,
nemusí být do soutěže zařazena. Vytvořené dílo je nutné poslat na adresu odboru
tisku a public relations Ministerstva vnitra.
Všechny výše zmíněné subjekty, zabývající se vzděláváním a výchovou dětí (MŠ,
ZŠ, speciální školy, dětské domovy, střediska volnočasových aktivit), mohou zaslat
maximálně 3 díla z každé soutěžní kategorie ke každému soutěžnímu tématu.
Informační listy k vyhlášeným soutěžním tématům budou k dispozici na internetových
stránkách projektu na adrese: www.mvcr.cz/soutez.
Podmínky soutěže
Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na
organizátora soutěže, souhlasí s dodržováním těchto oficiálních předpisů s tím, že
všechna rozhodnutí organizátora přijme jako konečná.
Účastník souhlasí s tím, aby se zaslané dílo mohlo využít v preventivních projektech
odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra, aby bylo pro účely těchto
preventivních projektů rozmnožováno, aby rozmnoženiny díla byly rozšiřovány,
půjčovány či vystavovány a aby bylo dílo sdělováno veřejnosti, zejména
prostřednictvím počítačové sítě.
Právo využít dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně.
Zaslaná díla se stávají majetkem organizátora a účastníci nemají nárok na jejich
vrácení.
Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním přihlášených výtvorů po dobu 2 let od
ukončení soutěže. Vyhlašovatel není povinen výtvor přihlášený do soutěže vystavit.

Vyhodnocení soutěžních témat a předání odměn
Hodnoticí komise bude složena z pracovníků odboru tisku a public relations
Ministerstva vnitra. V posledním týdnu měsíce května budou osloveni všichni výherci
soutěže a budou pozváni do Prahy na slavnostní předání cen.
Termíny (prosíme o jejich dodržení)
Výtvory k jednotlivým soutěžním tématům je nutné zasílat nejpozději do 18. 5. 2018,
rozhodující je datum na razítku pošty. Později zaslaná díla nelze do soutěže přijmout.
Vyhodnocení a předání odměn se uskuteční 12. června 2018 v prostorách MUZEA
POLICIE ČR - Ke Karlovu 1, Praha 2. Všichni vítězové budou informováni e-mailem
a budou jim sděleny veškeré potřebné informace.

Komunikační adresa pro průběžné zasílání děl
Ministerstvo vnitra
odbor tisku a public relations
Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/TP
170 34 Praha 7 – Letná
Do rohu obálky heslo: Svět očima dětí

Další informace k projektu
kontaktní osoba projektu: Mgr. Lenka Kratochvílová
Ministerstvo vnitra - odbor tisku a public relations
telefon: 974 832 726
mobil: 775 200 185
e-mailová adresa: lenka.kratochvilova@mvcr.cz
internetová adresa: www.mvcr.cz/soutez

INFORMAČNÍ LIST - 1. kategorie: MŠ a 1. stupeň ZŠ
1. téma: Moderní technologie
Jsme obklopeni moderními technologiemi, které se stále více stávají neodmyslitelnou
součástí našich životů (internet, videohry, mobilní telefony aj.) Používáš i ty nějaké
technologie jako je mobil, videohry a podobně? Víš, k čemu nám internet slouží?
Jaké jsou jeho negativní a pozitivní dopady? Jak to vnímáš ty?
Jak vnímáte moderní technologie?
• Myslíte, že nám spíše pomáhají nebo naopak škodí?
• Co si představíte pod pojmem moderní technologie?
• Jaké používáte moderní technologie?
• Co pro Vás znamenají?
• Jaké jsou rizika jejich používání? Může na nich vzniknout i závislost?
• Jaké jsou jejich přínosy?

Pošli nám svou kresbu, malbu, koláž, trojrozměrné dílo, komiks, plakát, které
vyjádří tvůj pohled na „moderní technologie“, které nás obklopují. Také můžeš
vytvořit krátký film či nahrát divadelní představení, který tvým spolužákům
nebo mladším dětem ukáže, jak jsou nám tyto technologie nápomocné nebo
čím nám mohou naopak ublížit.

2. téma: - Živelní pohromy
Živelní pohroma je mimořádná událost vzniklá v důsledku škodlivého působení
přírodních sil. Přináší škody na majetku, přírodě, poškozuje zdraví a mnohdy má za
následek smrt lidí. Vzniká rychlým nebo pozvolným přírodním procesem
mimořádných rozměrů, který je způsoben ději probíhajícími uvnitř a vně Země,
vlivem rozdílů teplot nebo jiných faktorů. Postihují pevninu, vodstvo i atmosféru.
Pohromy nedělají rozdíly mezi národy a lidmi, mladými a starými, nelze s nimi
vyjednávat, nečekají a jednoduše přicházejí. Přírodní živly ohrožují obyvatele naší
planety od samého počátku civilizace. Dokáží nadělat obrovské škody a dosáhnout
katastrofických rozměrů. Každý stotisící člověk na Zemi přijde o život v důsledku
živelní pohromy. Udeří zpravidla najednou a nečekaně. Proto je důležité o živelních
pohromách získat co nejvíc informaci.
Druhy živelních pohrom:
• Vznikající pod zemským povrchem (zemětřesení, sopečné výbuchy)
• Vznikající na zemském povrchu (sesuvy, povodně, tsunami, požáry,
dlouhotrvající sucha, sněhové kalamity, náledí, mrazy, dlouhotrvající vlhko)
• Vznikající nad zemským povrchem (cyklóny, tornáda, bouře, dopady
meteoritů)
Jak se můžeme chránit před živelní pohromou?
•
•
•
•
•
•

Jakým situacím je třeba předcházet?
Co a jak dělat, abychom minimalizovali nebezpečí?
Jak se chovat při živelní pohromě?
Jaké můžeme použít preventivní opatření?
Jakou můžeme využít bezprostřední ochranu před živlem?
Jaké máme opatření po skončení živelní pohromy?

S čím vším může pomoci hasič, policista nebo záchranář v případě živelních
pohrom? A víte, jak si je zavoláte?
• Při požáru
• Při povodních
• Při úniku chemických a ropných látek z aut či lodí
• S vyprošťováním při sesuvu půdy, zásypu atd.
• Při dopravní nehodě způsobené živelní pohromou

Pošli nám svou kresbu, malbu, koláž, trojrozměrné dílo, komiks, plakát, který
ukáže, jak se správně chránit před živelní pohromou. Také můžeš vytvořit
krátký film či nahrát divadelní představení, které tvým spolužákům nebo
mladším dětem pomůže zamyslet se nad tím, jak prevence před živlem může
zamezit rizikovým situacím.

INFORMAČNÍ LIST - 2. kategorie: 2. stupeň ZŠ
1. téma: 100. výročí vzniku ČSR
V roce 2018 oslavíme již sto let od vzniku samostatného československého státu. A
za to naše společné století jsme my Češi a Slováci zažili tolik příběhů, které by měly
být stále připomínány. Vše začalo rokem 1918, kdy se naše společné touhy o
svrchovaném státě proměnily ve skutečnost a přijali jsme jako našeho
prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Československo, nová republika na mapě
Evropy, vykročilo s nadějemi na cestu dějinami a záhy si získalo mezinárodní respekt
a uznání. Píše se rok 2018. Od tehdejších událostí uplynulo právě jedno století.
Mapa Evropy se za tu dobu mnohokrát měnila. Měnily se i hranice našich zemí. Pro
naše moderní dějiny přesto zůstává rok 1918 přelomový. Předpokladem pro vznik
státu byla vedle myšlenky, touhy a diplomacie i ozbrojená moc. Tu ztělesňovaly
československé legie – vojenské sbory vznikající v průběhu první světové války v
zahraničí, především v Rusku, ale i ve Francii nebo Itálii. Po válce legie
představovaly sílu, která nejen vojensky zasahovala v četných územních sporech,
ale ze které se rekrutovalo četnictvo, hradní stráž nebo československá
rozvědka. Dalším důležitým milníkem, na který můžeme být právem hrdí, je
rok 1968 a takzvané pražské jaro, kdy jsme se pokusili vymanit z diktatury, byť tento
náš společný pokus byl ukončen okupací. A v neposlední řadě rok 1993, kdy proběhl
mírumilovný a poklidný rozchod, který ocenil celý civilizovaný svět, a díky němu
mohly vzniknout dva nové, zcela suverénní státy, v prostoru integrující se Evropy.
Historie pokračuje dál, ale my k sobě máme stále blízko. Buďme proto hrdí na to,
odkud pocházíme, a to v tom nejryzejším slova smyslu. Připomeňme
si události bouřlivé, radostné i ty tragické. Inspirujme se osobnostmi, které nás svým
myšlením posouvaly kupředu.
Působení legionářů bylo skutečně nejdůraznějším argumentem pro mezinárodně
politické uznání práva Čechů na samostatnost. Bez jejich existence by
pravděpodobně mapa dnešní Evropy vypadala zcela odlišně.
• Udělali byste dnes to samé, co Vaši pradědečci téměř před sto lety?
• V jakém státě bychom dnes asi žili, kdyby nevzniklo samostatné
Československo?
• Jakou řečí bychom mluvili?

Co si představíš, když se řekne Československo?
•
•
•
•
•

Jaký rozdíl vidíš mezi Československem a Českem?
Znáš někoho, kdo v Československu žil?
Znáš jeho příběh?
Máš představu o tom, jak se tenkrát žilo?
Můžeš to nakreslit nebo něco postavit či vymodelovat?

Pošli nám svou kresbu, malbu, koláž, trojrozměrné dílo, komiks, plakát, které
vyjádří vznik Československa nebo okolnosti, které tento vznik doprovázely.
Také můžeš vytvořit krátký film či nahrát své divadelní představení. Meze se
nekladou ani pro vytvoření, společenské nebo dokonce počítačové hry.

2. téma: Ochrana osobních údajů
Osobním údajem je informace, která se týká určené nebo přímo či nepřímo určitelné
fyzické osoby. Obecně se tak jedná o jakoukoliv informaci, která se určeného nebo
určitelného člověka týká, na základě které ho dokáže správce, zpracovatel nebo
kdokoliv jiný identifikovat. Není nikde kompletní seznam osobních údajů, např. se
však jedná o jméno, datum narození, ale i jednoznačný identifikátor osoby, fotografie.
Údaj vždy směřuje k identifikaci osoby nebo se týká identifikované osoby.
V prostředí Internetu se často setkáváme s nutností zadávat své osobní údaje. Ať už
jde o registrace do internetových služeb, vyplňování různých profilů, anket aj. Osobní
údaje jsou cenné zboží, proto se vyplatí nakládat s nimi s velkou opatrností
a dodržovat základní pravidla.
• Přemýšlejte a prověřujte, komu dáváte své údaje k dispozici
• Zadávejte jen nutné minimum údajů
• Nepoužívejte slabá nebo lehce odhadnutelná hesla. Nepoužívejte ani
stejné heslo pro všechny služby. Důležité služby jako internetové
bankovnictví by měly mít složitostí odpovídající heslo!
• Nepřidávejte si mezi přátele neznámé kontakty.
• Přemýšlejte nad informacemi, které o sobě zveřejňujete, a nad tím,
komu je sdělujete.
• Nezveřejňujte na sociálních sítích informace, jejichž případné
zveřejnění by vám vadilo
Jak vy vnímáte ochranu osobních údajů?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaké informace považujete za osobní údaje?
Je někde jejich seznam?
Jak nakládat s osobními údaji/hesly?
Dáváte pozor na to, co všechno na sebe prostřednictvím internetu
prozrazujete?
Při jakých úkonech může být na Internetu vyžadováno vyplnění
osobních údajů?
Proč byste o sobě měli vyplňovat jen nezbytně nutné údaje?
Setkali jste se někdy se zneužitím osobních údajů, ať už osobně nebo
zprostředkovaně?
Jak se lze před zneužitím osobních údajů chránit?
Jaká specifická rizika s sebou v tomto kontextu nesou sociální sítě?

Vytvoř plakát, který bude varovat před zneužitím osobních údajů. Pošli nám
svou kresbu, malbu, koláž, trojrozměrné dílo, komiks, plakát, které vyjádří Tvůj
postoj k danému problému. Také můžeš vytvořit krátký film či nahrát své
divadelní představení, které naučí tvé spolužáky nebo mladší děti, jak nakládat
a chránit své osobní údaje.

Užitečné odkazy:

www.mvcr.cz

Policie České republiky – jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží

veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek
a předcházet trestné činnosti.

www.policie.cz

Hasičský záchranný sbor České republiky – základním posláním

Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek
před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná
o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky.

http://www.hzscr.cz/

http://www.ibesip.cz/

http://www.nacr.cz/o-nas/kde-nas-najdete/

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
https://www.uoou.cz/

