
Řemesla v Kunštátě, z. s. ve spolupráci s Městským úřadem Kunštát a školským odborem 

JMK 

 Vyhlašují 

naučně-populární soutěž  

pro žáky 8. tříd základních škol a 3. ročníků reálných gymnázií na území 

okresu Blansko 

 “Řemeslo dnes a před sto lety aneb po stopách 

místních řemeslníků” 

Řemesla v Kunštátě, z. s. svou činnost zahájil v roce 2007. Hlavním smyslem práce spolku je 

snaha o zachování tradičního řemesla pro budoucí generace. Zachování řemeslné zručnosti ve 

vědomí a dovednostech stávající i budoucí generace je hlavním smyslem všech aktivit, které 

spolek realizuje.  Každoročně pořádá již od roku 2008 Svátky řemesel a krásy ušlechtilých 

koní – kulturní a společenská událost oslavující lidskou práci a um. Letošní XIV. ročník je 

zaměřen na období od 2. poloviny 19. století až do současnosti a s tím spojená řemesla a 

řemeslníky. 

Pravidla soutěže 

Cíl soutěže: Zmapovat a sesbírat informace o místních řemeslnících a firmách, které existují 

sto a více let. 

Kdo se může zúčastnit: žáci 8. tříd základních škol a 3. ročníků (tercií) reálných gymnázií 

Harmonogram soutěže:  

• Přihlášení do soutěže od 1.12. do 31. 1. 2023 

• 1. kolo soutěže proběhne: od 1. 2. 2023 do 30. 4. 2023 

• Termín vyhodnocení 1. kola soutěže: 15. 5. 2023 

• 2. kolo soutěže proběhne: od 10. 6. - 11. 6. 2023 v rámci konání XIV. Ročníku Svátků 

řemesel a krásy ušlechtilých koní 

• Vyhlášení vítězů soutěže: 11. 6. 2023 ve 13:00 hodin  

Přihlášení do soutěže: Formou závazné přihlášky odeslané na email: 

mwetterova@svatkyremesel.cz do 31. 1. 2023 

Průběh soutěže: Soutěžní týmy zpracují a odevzdají práci v řádném termínu, odborná porota 

vybere dle kritérií hodnocení 5 nejlepších prací, které postoupí do druhého kola soutěže. 

Druhé kolo soutěže se uskuteční v den konání akce Svátku řemesel a krásy ušlechtilých koní, 

kde budou týmy prezentovat po celý víkend své práce návštěvníkům akce. Návštěvníci budou 

pomocí žetonů hlasovat, pro nejlepší/ nejzajímavější prezentaci práce. Celkové vyhodnocení 

proběhne v neděli 11. 6. 2023 ve 13 h. 

Obsah práce: Práce by se měla zaměřit na místní úroveň řemesel( Kunštát, Lysice, Olešnice, 

Letovice, Boskovice, Svitávka, Skalice nad Svitavou, …). Žáci by se měli zaměřit na období 

od 1873 do 1923, protože právě tomuto období je věnovány letošní Svátky řemesel a krásy 

ušlechtilých koní. Žáci se mohou zaměřit na jeden nebo více podniků, podnikatelů,   



živnostníků a firem, které svou činnost zahájili v období 1873-1923 a řemeslo, výrobní artikl, 

nebo služba přetrvala do současnosti. Rozhodnutí, jak bude práce vedena bude na vlastním 

uvážení soutěžního týmu,  způsob vedení práce bude zapracován do cíle vlastního projektu a 

v závěru práce bude určený cíl týmem vyhodnocen.  

Složení soutěžních týmů: 5 žáků, 1 dospělý vedoucí týmu z pozice pedagoga nebo jiné 

dospělé osoby 

Práce bude obsahovat 

• Minimálně 5- maximálně 15 normo stran textu (velikost písma 12) 

• Úvod – Stanovení cíle práce 

• Teoretickou část  

• Praktickou část 

• Obrázky, grafy 

• Závěr – Shrnutí práce (dosažení cílů, přínos práce) 

• Seznam použitých zdrojů 

Správné odevzdání práce 

• V termínu do 30.4.2023 

• V elektronické podobě na e – mail: mwetterova@svatkyremesel.cz 

• Zpracovaná ve Wordu  

• V příloze e – mailu žádáme o přiložení jednotlivých obrázků použitých v práci ve 

formátu JPG samostatně (pro navazující grafické práce ) 

Kritéria hodnocení 

• Splňuje práce předem definovaný cíl soutěžního týmu (obsahově/ časově) 

• Jsou v praktické části pojmenovány a užity výzkumné metody  

• Je při praktické části zapojena i konkrétní existující firma , řemeslný podnik nebo 

živnostník 

• Jaké zdroje informací byly při práci využívány 

• Vizuální vzhled práce a jeho technické zpracování 

• Praktická ukázka řemesla při prezentaci v 2. kole soutěže 

Odměna pro účastníky soutěže 

• Čestná vstupenka na XIV. ročník Svátků řemesel a krásy ušlechtilých koní pro 

každého účastníka soutěže 

Výhra 

• Finanční odměna 2.000- 6.000 Kč na aktivity školy (pro umístění 1.-3.místo) 

• Věcné odměny pro jednotlivé účastníky 5 soutěžních týmů postupujících do druhého 

kola 


