
Pravidla pro psaní 
 
1. Doporučený rozsah kapitoly je 3-7 normostran (normostranu tvoří cca 60 úhozů na 30 
řádcích, velikost písma 12, styl písma Times New Roman).  

2. Autorem každé kapitoly musí být jednotlivec, který na sebe poskytne aktuální kontakt. 
(jméno, třída, pracoviště školy, e-mail). Výherce musí ihned po oznámení, že vyhrál, zaslat 
též fotoportrét (tzn. svou fotografii a napsat něco o sobě). Tvář úspěšného účastníka bude totiž 
vyobrazena v galerii vítězů.  

3. Každý soutěžící může zvítězit i několikrát (tj. být opakovaně autorem otištěné kapitoly). 

4. Zúčastnit se může každý, kdo je žákem ZŠ Boskovice, okres Blansko. 

5. Jelikož celá soutěž je zároveň i kursem „tvůrčího psaní“, vyhrazují si učitelé právo vítězný 
text běžným způsobem redigovat (například v něm škrtat, stylisticky jej upravovat, provádět 
nezbytné úpravy dialogů apod.) 

6. Příspěvky, které budou pravopisně na nízké úrovni, nebudou zařazeny do soutěže. Taktéž 
příspěvky nepodepsané, příspěvky bez uvedení požadovaných informací a ty, které nesplňují 
zadaná kriteria. 

7. Ze soutěže budou vyřazeny kapitoly propagující nevhodné formy chování (mnoho 
vulgarismů, myšlenky rasismu, i jiné myšlenky, směřující k potlačování základních lidských 
práv a svobod apod.). 

8. Svůj příspěvek musí autor zaslat jako přílohu e-mailu na adresu paní učitelky Pavly Živné 
(pavla.zivna@email.cz) nejpozději do nedělní půlnoci v týdnu, kdy byla zveřejněna předchozí 
kapitola (viz harmonogram). 

9. Výsledky každého nového kola budou známy za čtrnáct dní od zveřejnění předchozí 
kapitoly (tzn. každý má týden na napsání a odeslání své kapitoly, poté má porota týden 
na přečtení a vyhodnocení vítěze; vítězný příspěvek bude po tomto týdnu vložen na stránky 
školy a následuje další týden, kdy lze napsat další kapitolu, která bude pokračováním vítězné 
kapitoly; tento pořádek se bude opakovat do napsání celé knihy). 

10. Předpokladem je, že kniha bude obsahovat 8 – 10 kapitol. 

11. Některé dobré kapitoly, které nebudou označeny za vítězné, budou též zveřejněny 
na webových stránkách školy pod zvláštním odkazem. 

12. Veškeré kapitoly musí být zaslány jako příloha e-mailu. Jinou, než elektronickou podobu 
není možné z technických důvodů akceptovat. 

13. Vítězové jednotlivých kapitol budou na konci soutěže odměněni. 

Pavla Živná 


