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Ve zcela zaplněném sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích se  v pátek 24. dubna 2015  
uskutečnilo  vyhlášení výsledků 5. ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů. V krátké 
historii krajského kola soutěže tomu již bylo potřetí a taktéž letos hlavním partnerem soutěže se stal Jihočeský kraj. 
Jihočeské krajské kolo soutěže školních novin a časopisů se opět uskutečnilo i pod gescí Informačních center pro 
mládež v Jihočeském kraji.  
 
V letošním roce se do soutěže přihlásilo v 6ti kategoriích 31 školních časopisů a novin z 26ti základních a středních 
škol Jihočeského kraje.  Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastnilo více než sedmdesát žáků a studentů redakcí 
školních novin a časopisů, pedagogických pracovníků  základních a středních škol Jihočeského kraje a hostů.  
 
Slavnostnímu vyhlášení  výsledků soutěže předcházel krátký doprovodný program. V jeho obsahu předseda odborné 
hodnotící komise soutěže Jiří Riki Řeháček  seznámil přítomné zástupce redakcí školních novin a časopisů především  
s pozitivními poznatky z hodnocení soutěžících časopisů.  Právě ty převládaly a potvrzovaly, že je tato soutěž 
skutečně o "něčem",  i jako příklad dobré praxe spolupráce školních novin a časopisů s jihočeskými Informačními 
centry pro mládež podporující mediální výchovu na školách. Do této kategorie patří i nový vzdělávací program 
Evropské unie na období 2014–2020 ERASMUS+ podporující  spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v 
odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.  Tento program je nástupcem Programu celoživotního učení, programu 
Mládež respektive, Mládež v akci a dalších.  Programů,  z jejichž realizace mají  opět  jihočeská Informační centra pro 
mládež více než bohaté zkušenosti. O tom se mohli přesvědčit přítomní dalo by se říci in natura, neboť tato část 
doprovodného programu byla plně v gesci Informačního centra pro mládež  Jindřichův Hradec, respektive zde 
aktuálně působícího dobrovolníka Evropské dobrovolné služby Iona Eslavy.   
Po tomto bodu doprovodného programu následovalo tradiční vystoupení  hosta  působícího dlouhodobě v mediální 
oblasti a pokud možno majícího minimálně výrazný vztah k novinařině a Jihočeskému kraji.  I letos se v tomto úsilí 
organizátorů soutěže vydařilo - milým hostem, který zcela zaujal přítomné  se stal  dlouholetý novinář a jihočech jak 
poleno - Mgr. František Kotrba, aktuálně tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.    
  
Krátký doprovodný program byl  ukončen besedou a po krátké přestávce následovalo samotné vyhlášení výsledků 5. 
ročníku Jihočeského krajského kola školních novin a časopisů a předání ocen ění  z rukou Mgr. Vlasty Bohdalové, 
poslankyn ě Poslanecké sn ěmovny Parlamentu České republiky, Mgr. Miroslava Hrdiny, vedoucího Od dělení 
mládeže, t ělovýchovy a sportu Odboru školství, mládeže a t ělovýchovy Krajského ú řadu Jiho českého kraje. 
 
Opakovaně při akci zaznělo nejen z úst organizátorů, ale i v závěrečném slově Mgr. Vlasty Bohdalové,  že v soutěži 
zvítězili všichni zúčastnění. Už jen proto, že aktivity redakcí školních novin a časopisů a jejich podporovatelů z řad 
pedagogického sboru jsou  i aktivitami pro druhé. I proto byl organizátory a jejich partnery oceněn nejen morálně 
každý účastník soutěže.  
 
A byly letos i v rámci Jihočeského krajského kola soutěže  školních novin a časopisů i nějaké novinky?  Jak jinak, 
byly.  Letos se kromě tradičních partnerů stalo podporovatelem soutěže Město Český Krumlov a Město Tábor, 
zřizovatelé veřejných základních škol.    
 
5. ročník Jihočeského krajského kola 9. ročníku celorepublikové soutěže školních novin se uskutečnil pod záštitou 
člena Rady Jihočeského kraje JUDr. Tomeše Vytisky.  



 

 

 
 

 
 

Zahájení vyhlášení výsledků 5.ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů 
Mgr. Miroslav Hrdina 

vedoucí Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu 
Jihočeského kraje 

 

 
 

Předseda hodnotící komise 5.ročníku Jihočeského krajského kola soutěže školních novin a časopisů v akci 
Jiří Riki Řeháček 

 
 
 



 

 

 

 
 

Prezentace nového vzdělávacího program Evropské unie na období 2014–2020 ERASMUS+ 
dobrovolník Evropské dobrovolné služby Ion Eslava (Španělsko) 

 

   
 



 

 

Mgr. František Kotrba, tiskový mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.    
 

 
 

Mgr. Vlasta Bohdalová 
předání ocenění  

1. místo kategorie studenti středních škol 
školní časopis Samorost 

Vyšší lesnická škola a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek  
 
 
 
 
 



 

 

 


