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Soutěž o logo Masarykovy střední školy Letovice, příspěvkové organizace 

Ředitelka Masarykovy střední školy Letovice, příspěvkové organizace vyhlašuje veřejnou, 

jednokolovou, anonymní grafickou soutěž na vytvoření loga školy.  

Účastníci soutěže se při vytváření loga mohou inspirovat názvem a činností  školy.  

Soutěž je otevřena široké odborné i laické veřejnosti. Soutěžní dílo je třeba odevzdat 

nejpozději do 20.ledna 2017 do 14 hodiny na sekretariát školy, a to v uzavřené obálce 

označené nápisem „Neotvírat – veřejná soutěž LOGO“.  

Vítěz soutěže získá: 

 keramická díla v hodnotě 3 000 Kč dle vlastního výběru  

+ 

 půlroční předplatné keramického kurzu (pro mládež a dospělé) pro 2 osoby 

v hodnotě 2045 Kč 

Více informací o soutěži je možné najít na tomto odkazu: 

http://www.stredni-skola.cz/cs/aktuality 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Předmět soutěže 

Předmětem soutěže je navrhnout jednoduché logo, jehož základem je grafická značka 

pomáhající identifikaci a vytváření povědomí o  Masarykově střední škole Letovice, p.o. 

Logo bude využíváno na propagačních materiálech a předmětech, v tištěných dokumentech 

školy, na webových stránkách, sociálních sítích apod. Logo by mělo být jednoduché, 

originální a nezaměnitelné.  

Účastníci soutěže se mohou inspirovat názvem a činností školy. Soutěžící k návrhu připojí 

krátké vysvětlení svého loga, co má vyjadřovat, jeho symboliku. 

Účastníci soutěže 

Soutěž je otevřena pro širokou odbornou i laickou veřejnost, pro žáky i zaměstnance školy.  

Podmínky soutěže 

Zájemci o účast v soutěži předloží vyhlašovateli soutěžní dílo splňující požadavky zadání 

nejpozději 20.ledna 2017 do 14 hodiny na  sekretariát školy, a to v uzavřené obálce 

označené nápisem „Neotvírat – veřejná soutěž LOGO“.  Soutěžní práci je možné odevzdat 

osobně. 

Vyhlašovatel uzavře přijímání návrhů do soutěže 20. ledna 2017 do 14:00 hodiny 

a neodpovídá za pozdní doručení návrhů.  

http://www.stredni-skola.cz/cs/aktuality
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Zájemce o účast v soutěži předloží vyhlašovateli soutěžní dílo podle následujících 

podmínek: 

1. Návrh loga v černobílé variantě – tisk 1 x A4 ve dvou velikostech: 15 x 10 mm  

a 150 x 100 mm. 

2. Návrh loga v barevné variantě – tisk 1 x A4 ve dvou velikostech: 15 x 10 mm  

a 150 x 100 mm. 

3. Prohlášení autora loga, že jde o dílo původní, jím vytvořené. 

4. Krátké vysvětlení symboliky loga ( ideový popis, zdůvodnění co má grafická zkratka 

vyjadřovat). 

5. Návrh loga v elektronické podobě ve formátu PDF (všechny soutěžní návrhy jednoho 

soutěžícího na 1 nosiči – USB, CD/DVD) ve variantách: 

a. barevné provedení, 

b. černobílé provedení. 

6. Nabídka uchazeče bude obsahovat identifikační údaje uchazeče dle níže uvedené 

tabulky 

1. Jméno, příjmení 
 

2. Adresa: 

3. Kontaktní údaje: 
a. Telefon: 
b. E-mail: 

4. Souhlasím  s volným využitím a šířením díla  vyhlašovatelem soutěže – Masarykovou střední 
školou Letovice, příspěvkovou organizací. 

 

5. Podpis 

 

Každý soutěžící předloží maximálně 1 návrh. Všichni soutěžící svou soutěžní práci na rubu 

autorsky označí. Předložením soutěžního díla vyslovuje soutěžící vyhlašovateli souhlas 

s podmínkami této soutěže. 

Hodnocení  

Soutěžní díla posoudí a vyhodnotí komise složená z členů vedení školy a umělecké rady školy. 

Při hodnocení bude přihlédnuto k návrhu studentského parlamentu a výsledku hlasování 

zaměstnanců a žáků školy. 

Kritéria pro hodnocení 

1. splnění požadavků z hlediska předmětu soutěže a požadavků na obsah soutěžního 

díla, 

2. působivost řešení, zapamatovatelnost, 

3. výtvarná úroveň díla 
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4. nápaditost 

5. srozumitelnost 

6. originalita 

7. možnost použití v jiné velikostní variantě 

Ze soutěžních děl splňující požadavky vybere hodnotící komise na základě výše uvedených 

kritérií jeden nejzdařilejší návrh. Rozhodnutí komise je konečné, nelze se proti němu odvolat. 

Vyhodnocení proběhne do 2. února 2017 přičemž do 3.února 2017 bude oznámena vybraná 

nabídka zveřejněním vítězného návrhu na webu školy (www.stredni-skola.cz) a oslovením 

vybraného uchazeče. 

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo na základě doporučení komise nevybrat a neudělit 

cenu žádnému ze soutěžních děl jako vítěznému v případě, že dodané návrhy nedosáhnou 

předpokládané úrovně.  

 

Všeobecné podmínky 

Účast ve veřejné soutěži je pro účastníky dobrovolná. 

Náklady vzniklé soutěžícím v souvislosti s účastí v soutěži nesou tito soutěžící. 

 

V Letovicích dne 14. října 2016 

  Ing. Helena Marešová,  

           ředitelka školy 

 

 

 

 

http://www.stredni-skola.cz/

