Další oprávnění užívat označení Správná hračka
(Oprávění z předešlých ročníků naleznete na www.hrackobrani.cz)
www.sdruzenihracky.cz

www.hrackobrani.cz

BENEŠ a LÁT, a.s.
www.seva-czech.cz
SEVA ZVÍŘATA - ptáčata

BLOK z melásky

MULTIGO TRIO RESCUE

MULTIGO TRIO HASIČI

Efko-karton, s.r.o.
www.efko.cz

KOSÁČCI - hračky,
které letííí, s.r.o.
www.kosacci.cz
PIX-IT Big

KOVAP Náchod s.r.o.
www.kovap.cz
Zetor s valníkem

Domalovánky

www.art-visual.cz/ah

CO JE "SPRÁVNÁ HRAČKA"
Právo užívat označení Správná hračka – vybráno odborníky udělují
od roku 1994 společně Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka
Unie výtvarných umělců ČR a Asociace předškolní výchovy.
Zelené logo je nadstandardním značením, které zaručuje, že hračka
má kromě všech státem kontrolovaných vlastností (zdravotní
nezávadnost, bezpečnost) také estetické a výchovné kvality vhodné
pro rozvoj schopností dětského uživatele.
Proto základním kritériem je posouzení pedagogicko-psychologické
způsobilosti hračky.
Je-li hodnocení z tohoto hlediska uspokojivé, posuzují se dále
kvalita produktu (vhodnost použitého materiálu, preciznost
provedení), uživatelský komfort (konstrukce odpovídající
předpokládanému užití, snadnost údržby a hygienického ošetření,
skladnost, využití obalu) a design (estetická úroveň, vzhled,
barevnost, příjemnost na dotyk).
Hodnoceny jsou jak tuzemské, tak i dovážené hračky, hry a herní
předměty, které jsou dostupné v České republice a jsou přihlášeny
tvůrci (autory), výrobci, dovozci či prodejci nebo nominovány
zástupci spolupořadatelů. Přípustné jsou i prototypy (autorské
hračky), určené k pozdější výrobě.

S oceněnými hračkami se můžete setkat
14.-18. července 2021 na zámku v Kamenici
nad Lipou (www.hrackobrani.cz)

Olymptoy s.r.o.
(distributor)
www.olymptoy.cz
Kočička
Puzzle "šatní skříň"

POŘADATELÉ > > >

Pejsek
Puzzle "šatní skříň"

CÍL OZNAČOVÁNÍ LOGEM "SPRÁVNÁ HRAČKA"

Veterinární ordinace

Cílem je podpora vývoje, výroby i prodeje správných hraček - tedy
hraček s estetickými a výchovnými kvalitami vhodnými pro rozvoj
schopností dětského uživatele - a jejich rozšiřování mezi dětskou
populací.

Požární stanice

Pygmalino, s.r.o.
(distributor)
www.pygmalino.cz

Převodová stavebnice

Sdružení pro hračku a hru

www.sdruzenihracky.cz
Asociace hračka - Unie
výtvarných umělců ČR

www.art-visual.cz/ah
Asociace předškolní výchovy

VÝSLEDKY XXVII. ROČNÍKU

Quercetti Rami Code(hra)

Spirálová kulič. dráha

Mozaika (velké kolíčky)

Llorens Cuquita 30006

STRIPE WOOD s.r.o.
www.urbix.cz
Llorens Joel 38937

Stavebnice URBIX (dřevo)

TOYPEX, s.r.o.
(distributor)
www.toypex.cz
Bilibo ("pekáč")

LALABOOM Maxi 48

V roce 2020 podalo přihlášku 8 předkladatelů pro celkem 27
produktů.
Právo užívat označení Správná hračka získalo 20 hraček a herních
předmětů. Vysoká úspěšnost předkladatelů naznačuje, že dobře
zvažují, co podle vyhlášených kritérií přihlásí. Kéž by se to začalo
projevovat nejen v přihláškách, ale především v celkové nabídce na
trhu.
To můžete ovlivnit i vy, zákazníci. ŽÁDEJTE TAKOVÉ HRAČKY U
SVÝCH PRODEJCŮ. Pomůžete sobě i ostatním.
Děkujeme.

asociacepv.cz
Městské muzeum v Kamenici
nad Lipou

muzeumvsemismysly.cz
Uměleckoprůmyslové
museum v Praze

www.upm.cz

