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> > >  SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA PRACÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL S UMĚLECKÝMI A 
UMĚLECKOŘEMESLNÝMI OBORY  (KÓD OBORU 82) < < < 

STUDENTSKÝ DESIGN 2013 – Střední škola průmyslová a umělecká OPAVA 
MANUÁL PRO PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE 

              Všechny informace a podklady jsou ke stažení na www.sspu-opava.cz/studentsky_design 
 

ZÁKLADNÍ KOLO 
Výběr prací vzniklých v období 2011 až 2013, tj. ve 2. pololetí škol. r. 2010/2011, ve škol. r. 
2011/2012 a v 1. pololetí škol. r. 2012/2013; probíhá v rámci jednotlivých škol s uměleckými a 
uměleckořemeslnými obory. 
únor – březen 2013 

PŘIHLÁŠKA DO CELOSTÁTNÍHO KOLA – do 8. 3. 2013 
Přihláška se skládá ze tří částí - část A (ŠKOLA) se vyplňuje jen jedenkrát ke všem přihláškám, část B 
(ŽÁK / STUDENT) se vyplňuje jedenkrát za celou školu, každý žák / student na jeden řádek (případní 
spoluautoři na vyhrazené zvláštní řádky v této části přihlášky), část C (SOUTĚŽNÍ PRÁCE), jedna 
přihláška za celou školu, každá přihlášená práce na jeden řádek. Přihlášky (ke stažení na webu SŠPU 
Opava, formát EXCEL vyplňte a spolu s fotografiemi (*.jpg nebo *.tiff) odešlete podle pokynů v 
propozicích (stručný výtah z propozic je také přímo v přihlášce) do 8. 3. 2013, 24:00 hod. na adresu 
studentsky.design@sspu-opava.cz 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK 
1000 Kč za první práci a 500 Kč za každou další práci souhrnně uhraďte zálohovou fakturou v den 
podání přihlášek, nejpozději do 15. března 2013 na základě zálohové faktury (ke stažení na webu 
SŠPU Opava) s uvedením IČ vaší školy jako variabilního symbolu. 
PŘEDÁNÍ STUDENTSKÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ  - do 22. 3. 2013 
Soutěžní práce lze osobně předat ve výstavní síni (Kostel sv. Václava, Pekařská ul. 12, Opava) 
21. března 2013 od 13 do 17 hod. nebo zaslat poštou na adresu Střední škola průmyslová a 
umělecká, Praskova 8, 746 01 Opava s poznámkou "Studentský design" s doručením nejpozději 
22. března 2013. 

VRÁCENÍ PŘIHLÁŠENÝCH PRACÍ 
a) 4. dubna 2013 při odjezdu po ukončení zasedání Asociace 
b) osobně v termínu dohodnutém se SŠPU Opava nejpozději do 10. dubna 2013. Nebude-li písemně 
dohodnuto jinak, propadají nevyzvednuté práce vyhlašovateli přehlídky a budou zlikvidovány. 

KONTAKTY 
Střední škola průmyslová a umělecká, Praskova 8, 746 01 Opava, www.sspu-opava.cz 
E-mail vyhrazený pro soutěž: studentsky.design@sspu-opava.cz 
Pověřený pedagog: 
MgA. Kateřina Schallner, tel. 733 674 693, 603 532 657, k.schallner@sspu-opava.cz 

 
Letošní přehlídka navazuje na ročník 2011, realizovaný SŠUPT ve Velkých Opatovicích (od roku 2012 po zrušení školy 
výtvarné obory přešly na Masarykovu střední školu Letovice) a na ročník 2012, který zajistila Střední 
uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti. Pořádání se v rámci Asociace středních a vyšších odborných škol s 
uměleckými a uměleckořemeslnými obory ČR ujala Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě. Přehlídka je 
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začleněna do akcí, pořádaných k 20. výročí zahájení výuky uměleckých oborů na této škole. Soutěžní práce žáků a 
studentů škol z České republiky budou přístupny veřejnosti ve výstavní síni v Kostele sv. Václava od 27. března do 3. 
dubna 2013, oceněné práce pak na podzimním Designbloku v Praze.  
 
Zdroj: SŠPU Opava; redakční úprava: Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm  

Informační středisko UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, tel. (SMS) 606 473 074, uvucr@uvucr.cz, uvucr@seznam.cz, 
www.uvucr.cz, www.art-visual.cz  * Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, vraťte tento e_mail s poznámkou „nezasílat“. 
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Asociace interiérové tvorby ČR (AIA ČR) nabízí zbylá místa na odbornou poznávací zahraniční cestu do 
Slovinska po stopách Jože Plečnika od 25. května do 1. června 2013. Uzávěrka přihlášek 28. února 2013. Vše o 
exkurzi najdete na http://www.uvucr.cz/oznameni/aia_plecnik2013.pdf 
 


