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Jihočeské krajské kolo 9. ročníku celorepublikové soutěže 
školních časopisů a novin. 

 

Celorepubliková soutěž školních novin a časopisů je zařazena do oficiálních soutěží Talent centra 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  
Je soutěží postupovou, otevřenou pro všechny, kteří vydávají časopisy nebo noviny v tištěné nebo elektronické 
podobě pro své spolužáky, kamarády. Ať už v podobě školních periodik nebo klubových či oddílových.  
 

Pro účast v celorepublikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem. Pod gescí 
Informačních center pro mládež v Jihočeském kraji se v roce 2015 uskuteční krajské kolo soutěže  
již popáté.  
 
 

Soutěžní kategorie  
* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. stupeň (tvořené pouze žáky I. stupně).  

* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – I. a II. stupeň (tvořené společně žáky I. a II. stupně).  

* Časopisy a noviny vydávané žáky základních škol – II. stupeň (tvořené tvořené pouze žáky II. stupně).  

* Časopisy a noviny vydávané studenty středních škol.  

* Oddílové časopisy.  

* Webové časopisy a noviny (funkční redakční systémy – nejedná se o pouhé vystavení pdf časopisu).  
 

Cena Františka Saleského za: 
obsah – hodnocení autorského podílů a obsahové kvality 
titulku – hodnocení titulky časopisu 
grafiku – hodnocení grafického zpracování časopisu 
 

Cena partnerů 5. ročníku jihočeského krajského kola 9. ročníku celorepublikové soutěže školních 
časopisů a novin. 
 

Kriteria hodnocení  
Obsah časopisu - originalita obsahu, tematická pestrost, aktuálnost ve vztahu k místu, kde časopis vychází, 
prostor pro názory žáků, studentů a pedagogů   

Grafika časopisu - originalita grafického zpracování, původní fotografie, kresby, autorské fotografie, jednotný 
formát písma a grafického projevu   
 
 

Z Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů do celostátního kola postupují 
maximálně dva časopisy z každé kategorie a maximálně jeden časopis z kategorií obsah, grafika, titulní 
strana. 
 
 

Pro účast v soutěži stačí vyplnit přihlášku do příslušného krajského kola a zaslat na adresu organizátora. 
 

Organizace soutěže 

 registrace - vyplnit elektronickou formu přihlášky: http://goo.gl/forms/2DYBfQqcyN 

 10. března 2015 uzávěrka přihlášek krajského kola soutěže - vytištěnou přihlášku a alespoň 2 čísla z 
roku 2014-2015 zašlete na adresu Informační centrum pro mládež Tábor, Farského 887, 390 02 Tábor 

             kontaktní osoba  Václav Pavlík, tel.: 381 252 416, 607 036 121, e-mail: pavlik@icmtabor.cz,  

 28. dubna 2015. vyhlášení výsledků 5. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních 
novin a časopisů. Vernisáž putovní minivýstavy Můj malý časopis.  

 do 30. dubna 2015. vyhlášení „celorepublikového předkola“ - pro ty časopisy, které promeškaly 
krajské kolo.  

 

Celostátní setkání finalistů a vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na Střední škole polytechnické v 
Brně - v úterý 1. prosince 2015 pro zástupce redakcí ze základních škol a ve středu 2. prosince 2015 pro 
zástupce ze středních škol.  

http://goo.gl/forms/2DYBfQqcyN
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Krajské kolo 9. ročníku celorepublikové soutěže školních časopisů a novin  

Přihláška „Školní časopis roku 2015“ 
 

Název časopisu 
 

 

Kraj: 
 

 

Kategorie: (v případě, že časopis 
vychází v tištěné podobě a zároveň má i 
vlastní webový redakční systém, 
zatrhněte obojí)  

  žáci I. stupně 
  žáci I. stupně a II. stupně 
  žáci II. stupně 
  středoškoláci 
  oddílové časopisy 
  webové časopisy a noviny pouze weby s vlastním redakčním 

systémem (ne pouze vyvěšení časopisu v pdf) 
  jiná kategorie – dopište: 

Charakteristika časopisu (jak vznikl, 
proč ho vydáváme, kdo nám pomáhá, 
jak ho šíříme, kolik stojí apod.) Tento 
popisek může být publikován. Můžete 
dodat i fotografii redakci v jpg jako 
samostatnou přílohu. 

 

Jak vznikl název časopisu? 
 
 
 

Co děláme v časopisu nejlépe? Čím 
můžeme inspirovat ostatní.  
Maximálně 3 věty. 

 

V čem jste udělali pokrok od minulého 
školního roku? 
 

 

Časopis vychází tištěný Ano / Ne 
Průměrný náklad jednoho 
čísla 

 

Ve kterém roce začal časopis vycházet 
 
 

Kolik čísel dosud vyšlo  

Webové stránky  Ano / Ne Webové stránky 
 
 

Průměrný věk tvůrců  Počet tvůrců  

Emaily na členy redakce 
 

 

Kontaktní osoba redakce 
 

 

E-mail na kontaktní osobu 
 

 

Telefon na kontaktní osobu 
 

 

Název zastřešující instituce a její přesná 
adresa, telefon a email 

 
 
 

 


