
Zvítìzili všichni zúèastnìní.

3.roèníku Jihoèeského krajského kola 7. roèníku celostátní soutìže školních novin a èasopisù. 

Do 3.roèníku Jihoèeského krajského kola 7.roèníku celostátní soutìže školních novin a èasopisù se 
pøihlásilo v šesti kategoriích 28 školních èasopisù a novin. Hodnotící komise na základì stanovených 
kriterií hodnotila 25 èasopisù z 19ti základních a støedních škol Jihoèeského kraje a dvoje školní noviny 
a èasopisy ze základní školy a Domu dìtí a mládeže Plzeòského  kraje.  

Za organizaèní štáb 3.roèníku Jihoèeského krajského kola 7.roèníku celostátní soutìže školních novin 
a èasopisù 
Dr.Václav Pavlík, pøedseda obèanského sdružení Informaèní centrum pro mládež Tábor
Mgr.Vlastimil Kopeèek, øeditel Centra pro pomoc dìtem a mládeži o.p.s. Èeský Krumlov
Mgr.Zdenìk Krejsa, pøedseda obèanského sdružení KreBul Volary
Petr Novák, pøedseda Rady dìtí a mládeže Jihoèeského kraje

Tradiènì v mírnì netradièním termínu se v úterý 23. dubna 2013 opìt setkali, tentokrát v budìjovickém 
Divadle U Kaplièky, zástupci redakcí školních novin  a èasopisù Jihoèeského kraje u pøíležitosti vyhlášení 
výsledkù 

Pro více než sedmdesát žákù, studentù a pedagogických pracovníkù pøipravili organizátoøi soutìže z øad 
jihoèeských Informaèních center pro mládež tradiènì úvodem i krátký doprovodný program. A jak je v 
Jihoèeském kraji obvyklé, mìli si zúèastnìní s organizátory i hosty zcela neformálnì o èem povídat. 
  
Èas však byl neúprosný. Úderem tøinácté hodiny se hlavní role pøi setkání chopili zástupci jihoèeských 
Informaèních center pro mládež a Ministerstva školství, mládeže a tìlovýchovy. 

Z rukou ing. Petry Dvoøákové, která zastupovala MŠMT ÈR, pøevzali zástupci redakcí školních novin 
a èasopisù ocenìní za umístìní v krajském kole soutìže ve formì diplomù a vìcných cen, které si všichni 
zúèastnìní odvezli z Èeských Budìjovic díky již tradièním partnerùm  krajského kola této soutìže. 

V Táboøe, dne 29.dubna 2013
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TISKOVÁ INFORMACE
Zvítìzili všichni zúèastnìní.

 Kategorie „ÈASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ ŽÁKY
 ZÁKLADNÍCH ŠKOL - I. a II.STUPEÒ”

1.místo a èestné uznání
TYLÁÈEK

Základní škola Josefa Kajetána Tyla 
a Mateøská škola Písek

 Kategorie „ÈASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ 
STUDENTY STØEDNÍCH ŠKOL“

1.místo a èestné uznání
GYM

Gymnázium Tøeboò



VÝSLEDKOVÁ LISTINA
3.roèníku Jihoèeského krajského kola 7.roèníku celostátní soutìže školních èasopisù a novin

Do soutìže pøihlášeno v 6ti kategoriích 28 školních èasopisù a novin, hodnoceno 25 èasopisù z 19ti základních a støedních škol 
Jihoèeského kraje a 2 školní noviny a èasopisy ze základní školy a Domu dìtí a mládeže Plzeòského  kraje 

KATEGORIE „ÈASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - I.STUPEÒ”
1.místo - ÁMOS - Základní a Mateøská škola Borová Lada
2.místo - BERUŠKA - Dùm dìtí a mládeže Pøeštice
èasopisy postupují pøímo do celostátního kola soutìže školních novin a èasopisù 

KATEGORIE „ÈASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - I. a II.STUPEÒ”
1.místo a Èestné uznání za pestrost èasopisu a práci s fotografiemi ve školním èasopise 
TYLÁÈEK  - Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateøská škola Písek
2.místo - PLÁNSKÉ NOVINKY - Základní škola Planá nad Lužnicí
2.místo - KEBULE - Základní a Mateøská škola Dubné
3.místo a Èestné uznání za autorskou tvorbu a doplòkové formy školního èasopisu - TRHÁÈEK - Základní 
škola Trhové Sviny
èasopisy postupují pøímo do celostátního kola soutìže školních novin a èasopisù 
Èestná uznání
SLIM - za autorskou tvorbu ve školním èasopise - Základní škola Chýnov
BLIK - za autorskou tvorbu ve školním èasopise - Základní škola Vodòany
ŠKOLNÍ VÝQÌT -  za pestrost obsahu a pøílohu èasopisu - Základní škola a Mateøská škola Sepekov
ÈTRNÁCTKA - za témata školního èasopisu -  14.Základní škola Plzeò
èasopisy postupují do pøedkola celostátního kola soutìže školních novin a èasopisù

KATEGORIE „ÈASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - II.STUPEÒ”
1.místo a Èestné uznání za rozhovory ve školním èasopise - POD BØÍZOU - Gymnázium, Støední odborná škola 
ekonomická a Støední odborné uèilištì Kaplice
2.místo - DRAK - Základní škola Máj I Èeské Budìjovice
3.místo - ŠEJKR - Gymnázium Písek
èasopisy postupují pøímo do celostátního kola soutìže školních novin a èasopisù 
Èestná uznání

 za podporu projektu Ètení nás baví - Základní škola Chotoviny
TØÍDNÍ OKO - za nové nápady v obsahu školního èasopisu -  Gymnázium Trhové Sviny
èasopisy postupují do pøedkola celostátního kola soutìže školních novin a èasopisù

KATEGORIE „ÈASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ STUDENTY STØEDNÍCH ŠKOL“
1.místo a Èestné uznání za rozhovory ve školním èasopise  - GYM -  Gymnázium Tøeboò
2.místo - POD BØÍZOU - Gymnázium, Støední odborná škola ekonomická a Støední odborné uèilištì Kaplice
3.místo - ŠEJKR - Gymnázium Písek
3.místo - PODLAVIÈNÍK - Støední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Èeské Budìjovice
èasopisy postupují pøímo do celostátního kola soutìže školních novin a èasopisù 
Èestná uznání

 - za nápaditost obálky školního èasopisu - Èesko anglické gymnázium Èeské Budìjovice 
- Støední prùmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek

VOFCE - za interview ve školním èasopise - Vyšší odborná škola, Støední prùmyslová škola automobilní a technická 
Æeské Budìjovice 
èasopisy postupují do pøedkola celostátního kola soutìže školních novin a èasopisù

KATEGORIE „WEBOVÉ ÈASOPISY A NOVINY“ 
1.místo -  GOOL - Gymnázium a Støední odborná škola ekonomická Vimperk
2.místo - GYM - Gymnázium Tøeboò
èasopisy postupují pøímo do celostátního kola soutìže školních novin a èasopisù

KATEGORIE oddílové a klubové èasopisy, almanachy a jiné
Èestné uznání 
CHOTOVINSKÝ ŠKOLÁK - za prezentaci školy na veøejnosti - Základní škola Chotoviny
BERUŠKA - za autorskou tvorbu ve školním èasopise - Dùm dìtí a mládeže Pøeštice
PÍSMENKO - za autorskou tvorbu ve školním èasopise - Základní škola Edvarda Beneše a Mateøská škola Písek 
èasopisy postupují do pøedkola celostátního kola soutìže školních novin a èasopisù

23.dubna 2013 Divadlo U kaplièky Èeské Budìjovice 

CHOTOVINSKÝ ŠKOLÁK -

FOR YOU
PRÙMKAØINY - za autorské literární postøehy  
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Partneøi 3.roèníku Jihoèeského krajského kola 
7.roèníku celostátní  soutìže školních èasopisù a novin

JIHOÈESKÝ KRAJ peèuje ve svém územním obvodu o komplexní rozvoj svého území a o potøeby svých obèanù, 
zejména o vytváøení podmínek pro rozvoj sociální péèe, o uspokojování potøeby ochrany a rozvoje zdravých životních 
podmínek, dopravy a spojù, potøeby informací, výchovy a vzdìlávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany 
veøejného poøádku. Krajský úøad Jihoèeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 Èeské Budìjovice, www.kraj-jihocesky.cz

INFORMAÈNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Tábor, obèanské sdružení poskytuje od roku 1999 bezplatnì veøejné informaènì 
poradenské služby  dìte, mládeži i dalším zájemcùm. Organizuje a podporuje  i rozvoj služeb nadstandardních. Je regionálním 
zastoupením Eurodesku - informaèní služby pro mládež a pracovníky s mládeží, prodejním místem  mezinárodních identifikaèních 
A slevových karet pro dìti, mládež, studenty a pedagogické pracovníky. 
Informaèní centrum pro mládež Tábor o.s., Farského 887, 390 02 Tábor, tel./fax: 381 252 416, www.icmtabor.cz

CENTRUM PRO POMOC DÌTEM A MLÁDEŽI, obecnì prospìšná spoleènost, Èeský Krumlov je zøizovatelem 
Informaèního centra pro mládež, Streetworku, Nízkoprahového zaøízení pro dìti a mládež Bouda, Internetového rádia, 
Hudebního studia mladých. Centrum pro pomoc dìtem a mládeži, o.p..s., Špièák 114. 381 01 Èeský Krumlov, www.cpdm.cz  

KREBUL obèanské sdružení  Volary je zøizovatelem Informaèního centra pro mládež Prachatice. Ve svých aktivitách 
se mimo jiné zabývá adaptaèními kurzy, realizuje konferenci Volary a pochod smrti – multikulturní výchova v praxi, 
provozuje obèanskou a sociální poradnu, Akademii 3. vìku, víkendové pobyty, kurzy trénování pamìti, prodejní místo 
TicketArt, CB system, atd. KreBul o.s., Mlýnská 20, 384 51 Volary www.oskrebul.cz

RADA DÌTÍ A MLÁDEŽE JIHOÈESKÉHO KRAJE / RADAMBUK/, obèanské sdružení, je demokratické, dobrovolné 
sdružení, nezávislé na politických stranách a hnutích, plnì respektující svrchovanost a samostatnost všech svých èlenù 
v souladu s jejich stanovami. Posláním RADAMBUK je podporovat v duchu „Úmluvy o právech dítìte“ oprávnìné 
zájmy dìtí a mládeže ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji mladých lidí po stránce duchovní, duševní, tìlesné 
a sociální. Je zøizovatelem a provozovatelem Informaèního centra pro mládež Æeské Budìjovice.
Radambuk, Husova 45/622, 370 05 Èeské Budìjovice, www.radambuk.cz

JIHOÈESKÁ INFORMAÈNÍ CENTRA PRO MLÁDEŽ, neformální sdružení právnických osob, jehož hlavním cílem 
je rozšíøit spoleènou nabídku poskytovaných služeb a pod jednou hlavièkou se v rámci celého Jihoèeského kraje lépe 
prezentovat smìrem k dìtem a mládeži.  Všechna ètyøi informaèní centra pro mládež poskytují bezplatnì základní 
poradenství a informace v oblastech vzdìlávání, práce, mládež v EU, volný èas, obèan a stát, èi sociálnì patologické jevy. Mezi 
spoleèné aktivity Jihoèeských informaèních center pro mládež patøí pøedevším nabídka vzdìlávacích semináøù pro 
školy, NNO a další zájemce, vydávání elektronických Infolistù, vydávání a prezentace informaèních katalogù a databází spoleèné 
informaèní expozice na vybraných vzdìlávacích veletrzích a dalších výstavách Jihoèeská informaèní centra pro mládež jsou 
regionálními partnery evropské sítì pro mládež Eurodesk, která poskytuje aktuální informace z  oblasti mobility 
mládeže. Www.jicm.cz

ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAÈNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ÈESKÉ REPUBLICE, 
obèanské sdružení, naplòuje a hájí zájmy svých èlenù, potøeby a práva mládeže v oblasti poskytování 
a zprostøedkovávání informací, které nejsou zatíženy diskriminací, jakoukoliv ideologií èi jinými pøedsudky. 
AICM ÈR ,info@icmcr.cz, www.icmcr.cz, www.facebook.com/kdyzneviszeptejse

ASOCIACE STØEDOŠKOLSKÝCH KLUBÙ ÈR, obèanské sdružení, je nepolitickým mládežnickým obèanským 
sdružením, které usiluje o rozvoj odborných a zájmových aktivit mládeže ve do 26 let, vyhledávání a výchovu mladých 
talentù. Organizuje celorepublikovou soutìž školních èasopisù. ASK ÈR, Èeská 11, 602 00 Brno, www.askcr.cz.   

 

ÈESKÁ NÁRODNÍ AGENTURA MLÁDEŽ spravuje ,  je souèástí sítì 35 obdobných 
partnerských organizací v 33 evropských státech. Smyslem a náplní naší práce je pomoci mladým lidem 
a pracovníkùm s mládeží v Èeské republice zapojit se do vzdìlávacího programu Evropské unie Mládež v akci. 
Souèástí Èeské národní agentury Mládež je EURODESK - evropská informaèní služba pro mládež a pracovníky s 
mládeží.  Èeská národní agentura Mládež, Na Poøíèí 1035/4, 110 00  Praha 1, www.mladezvakci.cz, www.eurodesk.cz

program Mládež v akci

INFORMAÈNÍ STØEDISKO EVROPSKÉ INFORMAÈNÍ SLUŽBY EUROPE DIRECT pøi Krajském úøadu Jihoèeského 
kraje v Èeských Budìjovicích.Nabízí pomoc pøi hledání zdrojù informací o EU, bezplatnou nabídku informaèních 
materiálù s evropskou tématikou, bezplatné pøednášky týkající se problematiky Evropské unie, organizaci konferencí, 
diskusí a semináøù pro širokou veøejnost po celém Jihoèeském kraji. Jihoèeský kraj - Krajský úøad, U Zimního stadionu 
1952/2, 370 76 Èeské Budìjovice, www.europe-direct.cz/strediska/ceske-budejovice

GTS ALIVE, s.r.o., je oficiálním vydavatelem mezinárodních identifikaèních prùkazù studentù (ISIC), mládeže do 26 let 
(IYTC) a pedagogické veøejnosti (ITIC) pro Èeskou republiku na základì povìøení World Youth and Student 
Educational and Travel Confederation. GTS ALIVE s.r.o. Cestovní agentura, Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, www.isic.cz
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