Soutěž „Školní časopis roku 2018“ Pardubického a Královéhradeckého kraje
TISKOVÁ ZPRÁVA
Do krajského kola soutěže o nejlepší školní časopis v Pardubickém a Královéhradeckém kraji se
přihlásilo na tři desítky vydavatelů školních časopisů. Akci pořádá Asociace středoškolských klubů
České republiky ve spolupráci s krajským koordinátorem zapsaným spolkem Altus pod záštitou
poslance Pavla Bělobrádka a europoslance Tomáše Zdechovského.
„Kvalita studentských časopisů rok od roku roste. O vítězi a dalších místech často rozhoduje jen
několik bodů. Dlouhodobě je možné vidět vzrůstající kvalitu školních časopisů,“ komentuje hodnocení
školních časopisů europoslanec Tomáš Zdechovský.
„Je vidět, že tyto časopisy tvoří redakční týmy, které jejich práce baví. Potěšila mne i spousta
zajímavých článků, povedených fotografií, originálních nápadů i rubrik. Všichni mají můj upřímný
obdiv,“ říká další člen poroty, dlouholetý novinář Tomáš Dvořák.
„Soutěži si věnuji od roku 2012 a jsem rád, že počet tištěných školní časopisů ani v dnešní době
internetu nezaniká. Velkou radost také mám, že řada časopisů z východních Čech se umisťuje na
prvních příčkách v celostátním kole,“ uvádí ředitel soutěže Roman Málek z pořádajícího spolku Altus.
V Královéhradeckém kraji se na prvních příčkách umístily Noviny Střeziny (kategorie Základní
umělecká škola), v kategorii žáci I. stupně a II. stupně Školní časopis ÚL (ZŠ Úpice-Lány), v kategorii
žáci II. stupně Export (Základní škola Dobruška), v kategorii žáci II. stupně a střední školy BOOM
(Gymnázium a SOŠPg Nová Paka), v kategorii žáci střední školy Jeřáb (Střední průmyslová škola
stavební Hradec Králové) a v kategorii mateřských škol Občasníček.
V Pardubickém kraji v kategorii žáci I. a II. stupně a studenti střední školy zabodovala nejvíce
PRUŽINA (Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice), v kategorii žáci I. i
II. stupně, žáci střední školy praktické dvouleté, žáci speciální školy Školní drby (Speciální ZŠ a SŠ
Svitavy), v kategorii žáci I. stupně Riegrováček (Základní škola Svitavy), v kategorii žáci I. stupně a
II. stupně Béda (ZŠ B. Smetany), v kategorii žáci II. stupně Riegrovák (Základní škola Svitavy),
v kategorii žáci II. stupně a střední školy MAGGY (MAGazín GYmnázia) (Gymnázium a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy), v kategorii žáci střední školy Gymjev Express
(Gymnázium, Jevíčko) a v kategorii žáci střední školy, E-ziny - časopis s vlastním redakčním
systémem Chrudimka.cz.
Královéhradecký kraj
Základní umělecká škola
1. Noviny Střeziny (Základní umělecká škola Střezina Hradec Králové)
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Žáci I. stupně a II. stupně
1. Školní časopis ÚL (ZŠ Úpice-Lány)
2. Školní věštec (Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek)
3. Perličky z chlumecké školičky (ZŠ Chlumec nad Cidlinou)
Žáci II. stupně
1. Export (Základní škola Dobruška)
2. Osická Boomba (ZŠ a MŠ Františka Škroupa)
3. Častolovník (ZŠ a MŠ Častolovice)
4. IQčko (ZŠ Jaroměř)
Žáci II. stupně a střední školy
1. BOOM (Gymnázium a SOŠPg Nová Paka)
Studenti střední školy
1. Jeřáb (Střední průmyslová škola stavební Hradec Králové)
2. Woco-go-zin (SOŠ a SOU Hradec Králové)
Žáci MŠ
1. Občasníček
Pardubický kraj
Žáci I. a II. stupně, žáci střední školy
1. PRUŽINA (Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice)
Žáci I. i II. stupně, žáci střední školy praktické dvouleté, žáci speciální školy
1. Školní drby (Speciální ZŠ a SŠ Svitavy)
Žáci I. stupně
1. Riegrováček (Základní škola Svitavy)
Žáci I. stupně a II. stupně
1. Béda (ZŠ B. Smetany)
2. Třesk (Školní klub Masarykova základní škola Morašice u Litomyšle)
3. BrVe Times (Základní škola Pardubice Bratranců Veverkových)
4. Rosík (ZŠ a MŠ Rosice)
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Žáci II. stupně
1. Riegrovák (Základní škola Svitavy)
2. Šotek (ZŠ a MŠ Proseč)
3. ŠKROB (ZŠ a MŠ Krouna)
Žáci II. stupně a střední školy
1. MAGGY (MAGazín GYmnázia) (Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Svitavy)
Studenti střední školy
1. Gymjev Express (Gymnázium, Jevíčko)
2. Vyzvědač aneb Nebezpečný chemik hasí vlasy (Střední průmyslová škola chemická Pardubice)
3. Buzola (Gymnázium Josefa Ressela Chrudim)
Studenti střední školy, E-ziny - časopis s vlastním redakčním systémem
1. Chrudimka.cz (Altus, z.s.)

Kontakty pro novináře:
Roman Málek
ředitel soutěže Školní časopis roku 2018
e-mail: malek@r36.cz, www.osaltus.cz

