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XVIII. ročník udělování symbolu kvality SPRÁVNÁ HRAČKA 

 
Informace pro tvůrce, výrobce, dovozce a distributory hraček a herních 

předmětů. 
  
Označení Správná hračka – vybráno odborníky (založeno 1994) je 
společným projektem Sdružení pro hračku a hru, Asociace hračka Unie 
výtvarných umělců ČR a Asociace předškolní výchovy.  
Hodnoceny jsou hračky a herní předměty určené dětem předškolního a 
raného školního věku. Symbol oceňuje estetické a výchovné kvality, které 
jsou pro utváření osobnosti dítěte velmi důležité a jejichž absence hodnotu 
jiných bezpečných a zdravotně nezávadných hraček snižuje.  
Cílem projektu je podpora tvorby a prodeje dobrých hraček a jejich rozšiřování  
mezi dětskou populaci. 
 
Předmětem hodnocení jsou tuzemské i dovážené hračky, hry a herní 
předměty, které jsou dostupné v České republice, přihlášené výrobci, dovozci 
nebo prodejci nebo nominované zástupci spolupořadatelů; přihlásit lze i 
prototypy, určené k pozdější výrobě. 
 
Kritéria hodnocení: 
1. Kvalita (vhodnost použitého materiálu, preciznost celkového provedení) 
2. Uživatelský komfort( vhodná konstrukce se zřetelem k předpokládanému 
užití, snadnost údržby a hygienického ošetření, skladnost, využití obalu) 
3. Design (estetická úroveň, vzhled, barevnost, příjemnost na dotyk) 
4. Originalita výrobku (novinka v kolekci, patent, chráněný vzor) 
5. Pedagogicko-psychologické hodnocení (výchovný účel, didaktické využití, 
funkčnost z hlediska určení: děti předškolního věku, mladší školní věk, 
handicapované děti, hračky určené pro domov, hračky pro dětská zařízení) 
Podmínkou je, že hračka byla testována oprávněnou zkušebnou, případně má 
„Prohlášení o shodě CE“. 
 
Jak se přihlásit? 
Firmy i jednotlivci, kteří mají zájem o hodnocení svého výrobku, zašlou 
s označením „SPRÁVNÁ HRAČKA“ na adresu  
Fakultní mateřská škola, Sokolovská 182, 180 00 Praha 8 
(1) vzorek a kvalitní fotografii (nebo fotografie v běžných formátech na CD)  
(2) přihlášku, s těmito údaji: 
- jméno, název firmy, adresa, kontaktní osoba, která může podat další 
informace (telefon, e-mail) 
- jde-li o firmu, název firmy v jazyce anglickém 
- název výrobku v češtině 
- název výrobku v angličtině 
- typové číslo výrobku nebo jiný nezaměnitelný identifikační znak 
- jméno a adresu výrobce v případě, že se jedná o dovoz 
- jméno designéra (je-li znám) 



- stručný popis, rozměry, použitý materiál 
- popis herního využití 
Formulář přihlášky ke stažení na www.sdruzenihracky.cz, www.uvucr.cz/ah  
(3) přílohy 
- kopie schvalovacího dokumentu - certifikát, prohlášení  - povinná příloha 
(osvědčení o technické a zdravotní způsobilosti, nevyžaduje se u prototypů a 
individuální – kusové tvorby) 
- kopie dokladu o úhradě manipulačního poplatku 
- další důležité informace (zdravotní, ekologické, funkční ap.) 
(4) Přihlášku doplňte souhlasem s tím, aby jeden exemplář oceněné práce 
převzalo formou výpůjčky podle platných předpisů Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze pro slavnostní vyhlášení na Veletrhu hraček, pro prezentaci 
v rámci VI. ročníku Kamenického hračkobraní na zámku v Kamenici nad Lipou 
v červenci 2011 a pro budoucí eventuální zařazení do sbírek muzea. 
 
Manipulační poplatek za přihlášený předmět činí  400,- Kč. Peníze zašlete na 
účet SHH u České spořitelny, a.s., Praha 1, Senovážné nám. 25, účet č. 
1934889389/0800, var. symbol 960600.  
 
Termín pro podání přihlášky – průběžně říjen 2010 až září 2011 
Přihlášky je možné podávat elektronicky na sekretariát soutěže ihned po 
zveřejnění, nejpozději však spolu s předáním hračky, herního předmětu. 
 
Termín pro předání hračky (herního předmětu) 
Přihlášené předměty lze zaslat poštou v týdnu od 5. do 9. září 2011 nebo 
doručit osobně v pondělí 12. září nebo v úterý 13. září 2011 v době od 8 
do 9 hodin  na Fakultní mateřskou školu, Sokolovská 182, 180 00 Praha 8. 
(Výjimečně jindy jen po dohodě s PhDr. Jaroslavou Cardovou z Asociace 
předškolní výchovy (604 259 720, dr.cardova@gmail.com nebo 
asociacepv@seznam.cz). 
Dodržení termínu předání je důležité, protože hodnocení poroty předchází 
prověrka herního využití: hračka je dána k dispozici dětem v mateřské škole či 
jiném spolupracujícím zařízení, výsledek zkoušky je protokolován a je jedním 
z podkladů pro jednání poroty. 
 
Hodnocení, ocenění a prezentace 
Porota posoudí přihlášené hračky a hrací předměty koncem září 2011.  
Přihlašovatel, jehož herní předmět vyhoví požadavkům, získá osvědčení o 
tom, že hračka splňuje kriteria pro hodnotnou hru a oprávnění označovat 
výrobek symbolem „Správná hračka – vybráno odborníky“. Osvědčení budou 
předána na 2. veletrhu hraček For Toys v Praze Letňanech (6. – 9. října 
2011). 
Asociace předškolní výchovy doporučí nákup oceněných hraček mateřským 
školám a jiným zařízením a oceněné předměty budou vystaveny na  Salonu 
hraček, který se uskuteční v pátek 21. října 2011 na Fakultní mateřské škole, 
Sokolovská 182, 180 00 Praha 8.  
Oceněné hračky a herní předměty budou propagovány zveřejněním na 
webových stránkách pořadatelů a v podzimním čísle časopisu Svět hraček. Od 
dubna do října 2011 budou předměty vystaveny na zámku v Kamenici nad 
Lipou (www.hrackobrani.cz).  
 
Sekretariát: 
Sdružení pro hračku a hru, Jindřišská 2, 113 60 Praha 1, Ing. Jiří Šťastný, 773 
278 998, infoshh@seznam.cz, www.sdruzenihracky.cz  


