
Výběr nejlepších návrhů bude proveden odbornou porotou složenou ze zástupců společnosti Venkovský prostor o.p.s.  
a Nadačního fondu Albert. Vyhlášení soutěže proběhne dne 20. června 2014 na internetových stránkách 
www.venkovskyprostor.cz, inovativni-vyuka.cz a zdrava5.cz.

Výherci budou o výhře a způsobu vyzvednutí ceny informováni elektronickou poštou

Návrh didaktické pomůcky z oblasti zdraví, která pomůže dětem v mateřských školách 
pochopit zásady správného stravování jako součást zdravého životního stylu 

TÉMA:

Návrh didaktické pomůcky musí obsahovat tyto části:
1. Kontaktní údaje autora námětu (jméno, příjmení, adresa, email, telefon)
2. Návrh a popis pomůcky včetně metodického návodu, jak s danou pomůckou pracovat a náměty na konkrétní aktivity
3. Popis propojení navrhované pomůcky s RVP PV (klíčové kompetence, očekávané výstupy, vzdělávací oblasti, cíle)
4. Grafické znázornění pomůcky – ruční nebo počítačový návrh nebo fotografie navrhovaného výrobku

Návrh pomůcky by měl vycházet z těchto předpokladů:
• Pomůcka se dá vyrobit v papírové podobě 

(z kartonu, tvrdého nebo měkkého papíru jakékoliv velikosti, ze stiratelného papíru atd. – např. plakáty, 3D modely, makety)
• Je určená pro dlouhodobé používání (ne k jednorázovému účelu)
• Je vhodná pro práci ve skupině
Každý autor může zaslat max. 3 didaktické náměty

SOUTĚŽNÍ NÁVRHY POMŮCEK: 

• Až 5 nejlepších námětů bude odměněno finanční částkou 2.000 Kč/jeden námět formou autorského honoráře
• Pro další výherce jsou připraveny věcné ceny vzdělávacího projektu Zdravá pětka 

10 x společenská hra Košík plný rozumu, 10 x kuchařka Zdravé pětky

CENY:

Návrhy je možné zaslat poštou na adresu Venkovský prostor o.p.s., U Nisy 6a, 460 01 Liberec III do 31. května 2014 nebo elektronicky na adresu 
soutez@venkovskyprostor.cz

TERMÍN:

Registrace: Pro účast v soutěži je nutné se registrovat na www.inovativni-vyuka.cz
Účastník: Do soutěže se mohou zapojit pedagogičtí pracovníci, lektoři a studenti oborů s pedagogickým zaměřením

PODMÍNKY SOUTĚŽE:

www.inovativni-vyuka.cz

SOUTĚŽ 
pět klíčů ke zdraví

Venkovský prostor o.p.s. a Nadační fond Albert vyhlašují soutěž  
 námětů na didaktické pomůcky do mateřských škol

HLAVNÍ CENA PRO NEJLEPŠÍ NÁVRHY
2.000 Kč


