VÝSLEDKOVÁ LISTINA

7.ročníku Jihočeského krajského kola celostátní soutěže školních novin a časopisů.
Do soutěže přihlášeno v sedmi kategoriích 33 školních časopisů a novin z 25ti základních a středních škol Jihočeského kraje.

KATEGORIE ČASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ Ž ÁKY ZÁKLADNÍCH Š KOL - I.STUPEŇ.

1.MÍSTO - FANTOVINY – Základní škola Kaplice
2.MÍSTO – ÁMOS - Základní škola a Mateřská škola Borová Lada
časopisy postupují do celostátního kola soutěže školních novin a časopisů
3.MÍSTO - FÉNIX – Základní škola Dukelská, Strakonice
Čestné uznání
ŠKOLNÍ NOVINY – Základní škola Chyšky – za zábavný obsah školního časopisu
IQ-ČKO - Základní škola, Na Sadech Třeboň – za aktuality ze školní družiny, školního klubu a speciální přílohu
pro předškoláky

KATEGORIE ČASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ Ž ÁKY ZÁKLADNÍCH Š KOL - I. a II.STUPEŇ.

1.MÍSTO - BLIK – Základní škola a Gymnázium Vodňany
2.MÍSTO - PAPRSEK – Základní škola Vodňanská, Prachatice
časopisy postupují do celostátního kola soutěže školních novin a časopisů
3.MÍSTO - SLIM – Základní škola Chýnov
Čestné uznání
VĚTRNÍK – Základní škola Národní, Prachatice- za kvalitní fotografie a výstižné krátké příspěvky ve školním
časopise
KEBULE – Základní škola a Mateřská škola Dubné - za přehledný obsah a inspirativní rozhovory školního
časopisu
TYLÁČEK – Základní škola Josef Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek - za kvalitní fotografie a cizojazyčné
luštěnky školního časopisu

KATEGORIE Č ASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ Ž ÁKY ZÁKLADNÍCH Š KOL - II.STUPEŇ.

1.MÍSTO - PLÁNSKÉ NOVINKY – Základní škola Planá nad Lužnicí
2.MÍSTO - VOLARÁČEK – Základní škola Volary
časopisy postupují do celostátního kola soutěže školních novin a časopisů
3.MÍSTO – SLIM – Základní škola Chýnov
3.MÍSTO - KOTEL – Základní škola Hlinecká, Týn nad Vltavou
čestné uznání
CHAMELEON – Základní škola, Pohůrecká, České Budějovice - za obsah a grafické zpracování titulky časopisu
FANTOVINY – Základní škola Kaplice - za přehledný obsah a kvalitní fotografie školního časopisu
ŠPAČKOVINY – Základní škola Lhenice - za přehledné uspořádání obsahu školního časopisu
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KATEGORIE Č ASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ Ž ÁKY ZÁKLADNÍCH Š KOL - II.STUPEŇ.
čestné uznání
FÉNIX - Základní škola, Dukelská, Strakonice - za grafické zpracování loga školního časopisu a příběhy na
pokračování ve školním časopise
ŠKOLNÍ VÝQĚT – Základní škola a Mateřská škola Sepekov - za autorský komiks a křížovky školního časopisu
IQ-ČKO - Základní škola Na Sadech, Třeboň - za originální kresby na titulce školního časopisu
ŠKOLNÍ NOVINY - Základní škola Chyšky – za inspirativní obsah časopisu

KATEGORIE ČASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ STUDENTY VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.

1.MÍSTO - GYM – Gymnázium Na0Sadech, Třeboň
2.MÍSTO - MAGAZÍN 64 – Gymnázium Česká, České Budějovice
časopisy postupují do celostátního kola soutěže školních novin a časopisů

KATEGORIE Č ASOPISY A NOVINY VYDÁVANÉ STUDENTY STŘEDNÍCH Š KOL.

1.MÍSTO - SAMOROST - Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek
2.MÍSTO - PRŮMKAŘINY – Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek
časopisy postupují do celostátního kola soutěže školních novin a časopisů
3.MÍSTO - ŹIŽKOVY VOČI – Střední škola informatiky a právních studií České Budějovice

KATEGORIE WEBOVÉ Č ASOPISY A NOVINY

1.MÍSTO - GOOL Gymnázium a střední odborná škola ekonomická Vimperk
2.MÍSTO - ARPIĎÁK - Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením z.ú. České Budějovice
časopisy postupují do celostátního kola soutěže školních novin a časopisů
nehodnoceny - časopis bez vlastního redakčního systému
Školní VýQět – Základní škola a Mateřská škola Sepekov
Průmkařiny - Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek

KATEGORIE oddílové a klubové časopisy, almanachy a jiné

1.MÍSTO - PÍSMENKO - Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek
2.MÍSTO - ARPIĎÁK – Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením z.ú. České Budějovice
časopisy postupují do celostátního kola soutěže školních novin a časopisů
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HLAVNÍ PARTNER
JIHOČESKÝ KRAJ pečuje ve svém územním obvodu o komplexní rozvoj svého území a o potřeby svých občanů,
zejména o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče, o uspokojování potřeby ochrany a rozvoje zdravých životních
podmínek, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany
veřejného pořádku. Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, www.kraj-jihocesky.cz
PARTNEŘI
A SOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE, zapsaný spolek
Asociace naplňuje a hájí zájmy svých členů, potřeby a práva mládeže v oblasti poskytování a zprostředkovávání informací, které
nejsou zatíženy diskriminací, jakoukoliv ideologií či jinými předsudky.
AICM ČR z.s., T.G.Masaryka 114. 381 01 Český Krumlov, www.icmcr.cz, www.facebook.com/kdyzneviszeptejse
A SOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE, zapsaný spolek
Asociace sdružuje, prosazuje a obhajuje společné zájmy a potřeby neziskového sektoru v jihočeském kraji. Vytváří prostor pro
komunikaci a partnerství všech nestátních neziskových organizací s ostatními společenskými subjekty.
Asociace NNO Jihočeského kraje z.s., Farského 887, 390 02 Tábor, www.annojck.cz,
ARMÁDA ČESKÉ REPUBLIKY.
Armáda České republiky tvoří jednu z hlavních částí ozbrojených sil České republiky. Hlavní úkoly Armády České republiky stanovuje
zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, jako obranu ČR proti vnějšímu napadení a plnění úkolů vyplývajících z
mezinárodních smluvních závazků ČR o společné obraně.
www.acr.army.cz.
DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE - program ERASMUS+ .
Nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v
odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.
Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz,
Součástí programu ERASMUS+ je EURODESK - evropská informační síť pro mládež, která umožňuje mladým lidem a
pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím týkající se studia, práce v zahraničí, cestování nebo
dobrovolnictví. Dům zahraniční spolupráce, EURODESK, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, www.eurodesk.cz.
INFORMAČNÍ STŘEDISKO EVROPSKÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY EUROPE DIRECT při Krajském úřadu Jihočeského kraje
v Českých Budějovicích. Nabízí pomoc při hledání zdrojů informací o Evropské unii, bezplatnou nabídku informačních materiálů
s evropskou tématikou, bezplatné přednášky týkající se problematiky Evropské unie, organizaci konferencí, diskusí a seminářů pro
širokou veřejnost po celém Jihočeském kraji.
Jihočeský kraj - Krajský úřad, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, www.europe-direct.cz/strediska/ceskebudejovice
EUROCENTRUM ČESKÉ BUDĚJOVICE.
Je informačním místem, kam se občané mohou obracet se svými dotazy týkajícími se Evropské unie. Eurocentrum poskytuje
informace o EU pro širokou i odbornou veřejnost, nabízí informační materiály a řadu dalších služeb pro zájemce o hlubší poznání
Evropské unie a aspektů členství České republiky v EU.
Eurocentrum České Budějovice, Boženy Němcové 49/3, České Budějovice, https://ceskebudejovice.eurocentra.cz.
MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY.
Ministerstvo obrany České republiky je ústředním orgánem státní správy na úseku obrany České republiky pro zabezpečování obrany
České republiky, řízení Armády České republiky a správu vojenských újezdů.
Ministerstvo obrany České republiky, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice, www.mocr.army.cz.
MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV.
Významné turistické a kulturní centrum jižních Čech. Středověké centrum města je od roku 1963 městskou památkovou rezervací
a od roku 1992 je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO.
Město Český Krumlov, náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov, www.ckrumlov.info.
MĚSTO PRACHATICE.
Prachatice vznikly jako trhová osada v 11. století v Šumavském podhůří. Od roku 1981 je v centru města zřízena Městská památková
rezervace. V Prachaticích žije více než 11 500 obyvatel a jsou tak sedmým největším městem Jihočeského kraje.
Město Prachatice, Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice, www.prachatice.eu
MĚSTO TÁBOR.
Město Tábor je se svými 35 tisíci obyvateli po Českých Budějovicích druhým největším městem v Jihočeském kraji. Založení města v
roce 1420 navázalo na tradici husitských náboženských poutí na hory. Centrum města je památkovou rezervací.
Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 39015 Tábor 1, www.taborcz.eu.
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PARTNEŘI
CENTRUM PRO POMOC DĚTEM A MLÁDEŽI, obecně prospěšná společnost, Český Krumlov.
Centrum je zřizovatelem Informačního centra pro mládež, Streetwork, Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Bouda,
Internetového rádia a Hudebního studia mladých.
člen Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice z.s., člen Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského kraje, z.s.
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p..s., T.G.Masaryka 114. 381 01 Český Krumlov, www.cpdm.cz
KREBUL, obecně prospěšná společnost, Prachatice.
Obecně prospěšná společnost nabízí celou řadu aktivit, směřujících do oblasti poradenství, vzdělávání (formálního i neformálního),
volnočasových aktivit apod. Je zřizovatelem a provozovatelem projektových pracovišť Občanská poradna Prachatice, Informační
centrum pro mládež Prachatice a Dobrovolnické centrum Prachatice.
člen Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice z.s., člen Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského kraje, z.s.
KreBul o.p.s., Zlatá stezka 145, 383 01 Prachatice, www.krebul.cz.
INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Tábor, zapsaný spolek
Poskytuje od roku 1999 bezplatně veřejné informačně poradenské a konzultační služby dětem, mládeži, pracovníkům s mládeží i
dalším zájemcům. Je prodejním místem mezinárodních identifikačních a slevových karet pro děti, mládež, studenty a pedagogické
pracovníky.
člen Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice z.s., člen Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského kraje, z.s.
Informační centrum pro mládež Tábor, z.s., Farského 887, 390 02 Tábor, www.icmtabor.cz
PROJEKT SCHOOL PRESS CLUB.
je aktivitou společnosti Omniveda Group s.r.o. Projekt je vytvořen tak, aby studenti a učitelé mohli společně pracovat, učit se a sdílet
informace. Je určen zejména žákům Základních a středních škol. Cílem projektu je usnadnění práce týkající se přípravy školních
novin a zapojení co největšího počtu žáků a studentů.
Omniveda Group s.r.o., Velkopřevorské náměstí 629/7, 118 00 Praha - manažer projektu Jakub Hardt, press@schoolpressclub.com,
tel.: 728 423 162, www.schoolpressclub.com.
GTS ALIVE s.r.o.
společnost je oficiálním vydavatelem mezinárodních identifikačních průkazů žáků (ISIC SCHOLAR), studentů (ISIC), mládeže do 26
let (IYTC) a pedagogické veřejnosti (ITIC) pro Českou republiku na základě pověření World Youth and Student Educational and
Travel Confederation. Prodejním místem v Jihočeském kraji je mimo jiné Informační centrum pro mládež Tábor z.s.
GTS ALIVE s.r.o., Letenská 118/1, 118 00 Praha 1, www.isic.cz, prodejní místo Informační centrum pro mládež Tábor z.s., Farského
887, 390 02 Tábor, www.icmtabor.cz.
ASOCIACE ŠKOLNÍCH STŘEDOŠKOLSKÝCH KLUBŮ ČR, zapsaný spolek
je mládežnickým spolkem, který usiluje o rozvoj odborných a zájmových aktivit mládeže ve do 26 let, vyhledávání a výchovu mladých
talentů. Současně umožňuje realizaci i dalších společenských a zájmových aktivit převážně na středních školách. Asociace je
organizátorem celorepublikové postupové soutěže školních novin a časopisů.
ASK ČR, z.s., Malinovského náměstí 4, 602 00 Brno, www.askcr.cz

