
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. pod záštitou pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí pořádá 

výtvarnou soutěž pro děti a mládež 

 

NENIČ SI TĚLO 
Od malých umělců se očekávají výtvarná dílka, která znázorní děti i dospělé (ekonomicky 

aktivní i neaktivní) v reálných pozicích a/nebo situacích, v nichž si evidentně namáhají 

a poškozují jak svalově kosterní aparát, tak zdraví obecně.  

Vítány budou i práce, které dané téma uchopí z humorné/komické či tragikomické stránky 

– k čemu může dojít vlivem dlouhodobé námahy a vykonávání práce v nevhodných/nesprávných 

nebo problematických pozicích a/nebo situacích (např. člověk zavalený sesunutými krabicemi, 

hrbatý člověk, člověk s deformovanou/zkřivenou nohou, rukou nebo některými prsty, člověk se 

zvětšeným nebo zdeformovaným chodidlem nebo s jinou viditelnou deformací z přetížení 

některých částí těla v důsledku dlouhodobě a/nebo opakovaně vykonávaných pohybů - člověk 

s jednou rukou delší než druhou, želvím krkem, vykrouceným krkem, apod.). Vítány budou i 

dětmi navržené piktogramy nebo obrazové tabulky – s vloženým textem i bez textu, které 

budou ukazovat správnou praxi nebo k ní vybízet. Mohou být poučné nebo zábavné a vtipné. 

Soutěžní kategorie: 

I. 6 až 10 let  

II. 11 až 16 let 

 

 

 

Podmínky soutěže:  

o Každý soutěžní příspěvek musí být doprovázen PŘIHLÁŠKOU! 

o Každá škola odešle přes přihlašovací formulář max. 3 příspěvky z každé kategorie, tj. 

od 1 subjektu bude přijato nejvýše 6 soutěžních prací. 

o Soutěžní příspěvky budou na papíru libovolného formátu, max. však ve formátu A3 

o Technika zpracování je volná: kresba, akvarel, malba, grafika, koláž apod. 

o Vítězné a další zdařilé práce z této výtvarné soutěže budou pořadatelé prezentovat ve 

stolním kalendáři pro rok 2023  

o Přihlášením do soutěže účastníci vyjadřují souhlas s podmínkami a závazky z nich 

vyplývajícími. 

o Pět nejlepších autorů z každé kategorie se může těšit 

 na hodnotné ceny 

o http://skoly.vubp.cz/soutez_nenic-si-telo.php 

 

 
 

Své práce přineste do školy k hromadnému odeslání nejpozději do 25.3.2022! 


