
Střední pedagogická škola 
a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České

a 

Základní škola svaté Zdislavy 
Kopřivnice

Literární soutěž se koná v rámci Celostátní přehlídky církevních škol 
v zájmové umělecké činnosti v Odrách, pod záštitou MŠMT a Post Bellum. 

Svoboda znamená zodpovědnost. To je důvod, proč se jí většina z nás obává.
George Bernard Shaw

V roce 1989 náš národ získal svobodu, lidé se znovu nadechli 
a začali budovat demokratickou společnost. 

Jaká ta společnost je? A jací jsme my? 
Vážíme si svobody, anebo je pro nás svoboda 

jen slovem bez hlubšího významu?

vyhlašují k příležitosti blížícího se 30. výročí 
sametové revoluce 

Celostátní literární soutěž církevních škol 

„Kolik tváří má svoboda?“ 



PODMÍNKY SOUTĚŽE

Téma: Kolik tváří má svoboda?  
  
Určení:  Literární soutěž je určena žákům středních a základních církevních škol.

Kategorie:
  Kategorie A - základní školy 2. stupeň a nižší třídy víceletých gymnázií
  Kategorie B - střední školy
  V rámci kategorií mohou žáci napsat prózu (maximální rozsah textu 250 slov) či poezii (1 báseň) 

  V rámci kategorie můžete odevzdat maximálně 6 prací. (3 za poezii a 3 za prózu)

Doporučení: 
  U prózy si žáci zvolí libovolný slohový útvar (úvaha, vypravování, rozhovor, reportáž apod.), 
  který dodrží.                    
                   Mladší věkové kategorii před zahájením tvorby doporučujeme konzultaci s rodiči či prarodiči, 
  kteří část svého života prožili v totalitním režimu.
  U starší věkové kategorie je žádoucí hlubší myšlenkový rozměr práce.
 
Text musí být originální, v případě inspirace jiným textem vyžadujeme uvést zdroj, ze kterého bylo čerpáno. 

Náležitosti:
  Hlavička školy (název, adresa a email)
  Celostátní literární soutěž církevních škol „Kolik tváří má svoboda?“
  Název práce
  Kategorie
  Jméno autora práce

Termín: Literární práce odešlete nejpozději do 16. února 2019 na literarnisoutez@post.cz  

Hodnocení:
  Hodnocení děl provede odborná porota složená z řad pedagogů a duchovních 
  ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České z Oder    
  a Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice.

Vyhlášení nejlepších literárních prací a předání diplomů a cen ve formě věcné odměny v rámci kategorií A i B 
v oblasti prózy a poezie proběhne na vernisáži výstavy „Ještě jsme ve válce – příběhy 20. století“  na Celostátní 
přehlídce církevních škol v zájmové umělecké činnosti v Odrách.  

Předání ocenění dětem ze základních škol se bude konat v úterý 19. 3. 2019, 
předání ocenění studentům ze středních škol se uskuteční ve středu 20. 3. 2019. 

Celostátní literární soutěž církevních škol 


