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Soutěž Školní časopis roku 2016 

v Pardubickém kraji zná vítěze 

 

Pardubice – odborná porota soutěže Školní časopis Pardubického 

kraje v roce 2016 hodnotila více jak měsíc školní časopisy z kraje. 

Ze dvou desítek časopisů nakonec vybrala ty nejlepší. Všichni 

účastníci soutěže navíc mohou jet na mediální stáž do slovenského 

Prešova díky podpoře Pardubického kraje. 

„Soutěž má už svoji tradici a navíc kromě postupu do celostátního 

kola soutěže se snažíme mladé pisatele motivovat. V minulosti 

například zástupci redakcí pobývali týden v Německu, v červnu 

pojedou do Prešova,“ řekl ředitele soutěže Roman Málek z chrudimského Altusu. 

Porota ocenila časopisy následovně -  Speciální a praktické: 1. PRUŽINA (Speciální mateřská škola, základní škola 

a praktická škola Pardubice), Žáci a učitelé ZŠ:  1. Resslovský zpravodaj (ZŠ Pardubice, Josefa Ressla), Žáci I. 

stupně:  1. Riegrováček (Základní škola Svitavy, Riegrova 4), Žáci I. stupně a II. stupně: 1. Třesk (Školní klub 

Masarykova základní škola Morašice u Litomyšle), Žáci II. stupně: 1. Šotek (ZŠ a MŠ Proseč)  a Žáci střední školy: 

1. MAGGY (Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy) 

Letos byla obměněna porota o jednu třetinu a novým porotcem se stal krajský radní Pavel Šotola: „Bavil mě pohled 

žáků a studentů na dění ve svých školách. Na základních je to „hra na novináře“ pod vedením zkušených mentorů - 

učitelů, na školách středních bylo znát, že příspěvky píší vyzrálé osobnosti a není zde zakázaných témat. V jejich rukou 

se takový časopis stává „nastaveným zrcadlem“ jak pro ně samotné, tak i pro pedagogy a celou školu, kterým dává 

cennou zpětnou vazbu.“ 

Za profesionály v porotě zasednul šéfredaktor Pardubického deníku Tomáš Dvořák. „Jsem moc rád, že jsem opět mohl 

být členem poroty této soutěže. Řada časopisů nás znovu příjemně překvapila a utvrdila v přesvědčení, že i školáci 

mohou vytvořit kvalitní a čtivý obsah. Je mezi nimi mnoho talentovaných autorů a kdoví, jestli se někdy v budoucnu 

někteří z nich nestanou našimi kolegy,” konstatoval Dvořák. 

Soutěži poskytl záštitu europoslanec Tomáš Zdechovský, který byl členem tříčlenné poroty: „Kvalita časopisů je rok 

od roku lepší. Přestože každý porotce má možnost dát až sto bodů, dokonce se shodnou a časopisy ohodnotí někdy 

úplně stejně,“ uzavírá Zdechovský. 

Slavnostní předání diplomů proběhne v pátek 29. září 2016 na Bambifestu v Chrudimi. Navíc nejlepší postupují do 

celostátního kola, které bude vyhodnoceno v závěru roku. 

 

Kontakty pro novináře: 

Roman Málek,  

ředitel soutěže Školní časopis roku 2016 v Pardubickém kraji. 

e-mail: malek@r36.cz, mobil: +420 731 561 465 
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