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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli. 
 
 Dovolujeme si Vás oslovit s kampaní, kterou při příležitosti blížícího se Světového dne 
hygieny rukou připravil Státní zdravotní ústav (SZÚ). Den hygieny rukou, který každý rok 
připadá na 5. květen, a který je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace WHO „Save 
lives: Clean your hands (Zachraň život – umývej si ruce)“ upozorňuje na význam mytí rukou jako 
klíčového preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. 
 V České republice se v Den hygieny rukou koná mnoho aktivit, které organizují 
zdravotnická a jiná zařízení a jsou určena nejen zdravotníkům, ale i celé veřejnosti. Státní zdravotní 
ústav se připojuje k tomuto dni vyhlášením soutěže pro děti předškolního a školního věku z celé 
České republiky pod názvem: „ MYTÍ RUKOU – PROČ, KDY A JAK?“  
 
Soutěž je určena dětem: 

- mateřských škol  
- základních škol a nižších ročníků gymnázií 
- dětských domovů 
- speciálních škol 
- středisek volnočasových aktivit 

 
Ve věkových kategoriích: 

1. děti MŠ 
2. první stupeň ZŠ 
3. druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 

 
Soutěžní kategorie:  

- Děti MŠ budou soutěžit v kategorii výtvarná práce (namalují obrázek nebo vytvoří  

 výtvarný výrobek k tématu hygieny rukou).  

- Děti školního věku si vyberou jednu ze dvou kategorií:  

 výtvarná (kresba, fotografie, keramika, jiná výtvarná technika,…) 

 literární (pohádka, povídka, příběh, báseň,…) 

 U výtvarných prací uvítáme zejména zobrazení situací a pojmů souvisejících s hygienou 
rukou (podávání si rukou, příprava jídla, obrázek bakterie, nákupního vozíku, bankovky nebo mincí 
v ruce atd.). U literárních si mohou děti zvolit libovolnou formu slohu (pohádka, příběh, báseň, …) v 
rozsahu 20 řádek až 2 stran  A4 formátu.  
 Hodnotí se především originalita, nápaditost zpracování tématu a pochopení problematiky 
důležitosti hygieny rukou. Práce mohou být individuální, skupinové nebo i celé třídy. 
 
Jak bude kampaň ve školách probíhat? 
 

- V týdnu od 2. 5. do 5. 5. 2017 školní metodik osloví své žáky buď v rámci svých hodin nebo 
ve spolupráci s ostatními pedagogy v hodinách výtvarné výchovy nebo literatury.  

- V rámci hodiny vyčleněné k preventivní aktivitě školní metodik prevence (jiný pedagog 
popř. odborný pracovník Státního zdravotního ústavu) informuje děti a žáky o faktu, že se 
koná Světový den hygieny rukou a proč je velmi důležité umývat si pečlivě ruce a starat se 
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o své zdraví. Současně předvede správnou techniku umývání rukou (podle zaslaného 
návodu viz příloha).  

- V mateřských školách a ostatních zařízeních bude před samotnou činností předcházet 
krátká beseda na téma hygieny rukou s pedagogem popř. s odborným pracovníkem SZÚ. 

- Následně pedagog vyzve k tvoření výtvarných nebo literárních prací. 
 

 Z každé třídy vyberte max. 10 prací a odešlete je na e-mail: petra.nekvapilova@szu.cz 
nebo na adresu: Státní zdravotní ústav, Oddělení podpory zdraví, Palackého tř. 3a, 612 00 Brno.   
Možné je i osobní předání na základě domluvy e-mailem nebo na tel. čísle 515577517. 
  
 Každá zaslaná práce musí být na zadní straně řádně označena jménem a příjmením autora, 
názvem školy, třídou a adresou školy včetně uvedení okresu, popř. telefonem či e-mailem na 
kontaktní osobu.       

VZOR : 
jméno a příjmení autora:.................................................věk: .................................................. 
název školy ................................................................... třída................................................... 
adresa školy.............................................................................................................................. 

tel. č., e-mail na kontaktní osobu:………………………………………………………) 
 
Uzávěrka soutěže je 22. 5. 2017.   
 
Vyhodnocení a vyhlášení soutěže:  
 Soutěžní práce budou po uzávěrce vyhodnoceny odbornou porotou a autoři nejzdařilejších 
prací budou odměněni zajímavými cenami, které jim budou doručeny na adresu školy, kterou 
navštěvují. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na našich webových stránkách a na facebooku v 
červnu 2017. Školy budou odměněny realizací některého z našich interaktivních programů. 
 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ponechat si soutěžní práce, použít je při edukační činnosti s 
uvedením autorství. U fotografií dětí je nutný souhlas zákonného zástupce (uložený ve škole, 
nezasílejte). 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na práce žáků! 

 

Za organizátory soutěže   

 
MUDr. Hana Janata, CSc. 
Vedoucí oddělení podpory zdraví 
Centrum podpory veřejného zdraví 
Státní zdravotní ústav 
Šrobárova 48, Praha 10 
100 00 
 
 
 

 

 


