
Výsledky výtvarné a literární soutěže MŠMT 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyhlásilo v září dvě soutěže: výtvarnou „Namaluj 
svoji učitelku nebo učitele“ pro mateřské školy a první stupeň základních škol a literární 
„Jak pomohly peníze z EU naší škole“ pro druhý stupeň základních škol. Soutěže 
probíhaly od 13. 9. do 8. 11. Dnes MŠMT zveřejnilo jejich výsledky, které jsou spojené 
s volnými vstupenkami do science center iQLANDIE a iQPARK v Liberci.  

Do výtvarné soutěže „Namaluj svoji učitelku nebo učitele“, rozdělené do dvou 
kategorií (mateřské školy a první stupeň základních škol), se přihlásilo 1971 obrázků. 
V každé kategorii bylo vybráno 1. – 3. místo a také vylosován celkový výherce.  

Kategorie pro mateřské školy:  

1. místo: Jakub Klíma, 5 let, MŠ Masarykova 590/30, Litoměřice, cena: rodinné vstupné 
(2 dospělí + 2 děti) do iQPARKU v Liberci  

2. místo: Trinh Phuong Thuy, 6 let, ZŠ a MŠ Březinova 52, Ostrava – Zábřeh, cena: batoh 
s logem OP VVV  

3. místo: Ella Šrámková, 6 let, MŠ Masarykova 590/30, Litoměřice, cena: frisbie s logem 
OP VVV  

Výherce kategorie (vstupné pro celou třídu a pedagogický doprovod do iQPARKU 
v Liberci): Hynek Beck, 5 let, MŠ U Jezu 2903, Žatec  

 

Kategorie pro první stupeň základních škol:  

1. místo: Yelyzaveta Dashko, 11 let, ZŠ a MŠ Palachova 337/1, Brandýs nad Labem, cena: 
rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) do iQPARKU v Liberci  
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2. místo: Hana Špačková, 10 let, ZŠ Glowackého 656, Praha 8, cena: batoh s logem OP 
VVV  

3. místo: Arina Shaipova, 10 let, ZŠ P. Strozziho, Za Invalidovnou 3, Praha 8, cena: frisbie 
s logem OP VVV  

Výherce kategorie (vstupné pro celou třídu a pedagogický doprovod do iQPARKU 
v Liberci): David Szarzec, 10 let, ZŠ U Haldy 66, Ostrava – Hrabůvka  

 
 

Literární soutěž „Jak pomohly peníze z EU naší škole“ byla určena pro druhý stupeň 
základních škol. Její výsledky jsou následující:  

1. místo: Eliška Křiváková, 12 let, ZŠ Provaznická 64, Ostrava Hrabůvka, cena: rodinné 
vstupné (2 dospělí + 2 děti) do iQLANDIE v Liberci  

2. místo: Marta Gärtnerová, 12 let, ZŠ Mírová 167, Obrnice, okr. Most , cena: batoh 
s logem OP VVV  

3. místo: Nela Korndörferová, 12 let, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice, cena: 
triko s logem OP VVV  

Výherce soutěže (vstupné pro celou třídu a pedagogický doprovod do iQLANDIE 
v Liberci): Matěj Nowak - 12 let,  ZŠ Slezská 773, Třinec  

  

K slavnostnímu vyhlášení a předání cen dojde 15. prosince ve Velkém zrcadlovém sále 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Karmelitská 8, Praha 1) za účasti státního 
tajemníka v MŠMT PhDr. Jindřicha Fryče a náměstka pro řízení sekce operačních 
programů MŠMT PhDr. Mgr. Václava Velčovského, Ph.D.  

Celkové výsledky soutěží - přehled - zveřejněno dne 24. 11. 2017  
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