
Úspěšný výtvarný rok na Gymnáziu K. V. Raise v Hlinsku 
 

Školní rok 2014/15 byl pro obor výtvarné výchovy velice plodný. Každoročně se studenti 

zapojují do výtvarných soutěží, pořádaných různými organizacemi v České republice, ale 

i v mezinárodním měřítku. Konkurence ostatních škol bývá kvalitní, neboť soutěžíme nejen 

se školami se všeobecným zaměřením, ale i s mnoha uměleckými školami, jejichž studenti 

mají mimořádné nadání pro výtvarnou tvorbu. 

 O to více nás těší, že 

v takové konkurenci naši svěřenci 

uspívají. V září minulého roku jsme 

se zapojili do soutěže pořádané 

Technologickou agenturou ČR pod 

názvem „ Vynálezy budoucnosti“. 

Studenti v hodinách výtvarné 

výchovy vymýšleli nová techno-

logická zařízení jako „Kontinentální 

most“, „Vědomostní trychtýř“, 

„Nudlofen“, „Nimbus 100 000“, 

„Elektrárna 3. generace“, či 

„Floristika 3. generace“. Poslední zmiňovaná práce Viktorie Kovárníkové z 6.A získala 

v nejvyšší kategorii krásné 2. místo, a to z 800 dětí ze základních a středních škol celé České 

republiky. Cenu si osobně převzala v Praze, v sídle Technologické agentury, z rukou známého 

grafika Jiřího Slívy, který předsedal porotě. Všechny naše zaslané práce s díly ostatních škol 

zdobily chodby a kongresový sál této agentury do konce roku. 

 



Další soutěž, která nás inspirovala 

k výtvarné tvořivosti, byla „Evropa ve 

škole“.  Jelikož jsme součástí evropského 

společenství, bylo zajímavé promyslet 

a zpracovat témata jako: „Když se ruka 

k ruce přidá, tak se dílo podaří“ – tedy 

problematika evropské spolupráce, 

„Evropská města a jejich rozvoj“ – 

porovnání historie a současnosti 

evropských památek, dále pak téma 

„Rostu a rozvíjím se“ – o budoucích 

profesích našich studentů, či „Od hravého dětství k důstojnému stáří“ – o kvalitním životě 

v naší zemi. Práce Jitky Urbanové z 2.C si vybojovala čestné uznání Pardubického kraje. 

Obsahovala výčet několika evropských památek provedených technikou kresby. 

  

 

V neposlední řadě se musím zmínit o 43. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné 

výstavě Lidice 2015, ve které si měříme své výtvarné nápady již několik let. Na téma „Světlo“ 

vytvářeli studenti své představy různými výtvarnými technikami. Práce Diany Homoláčové ze 

2. C uspěla v obrovské konkurenci dětí z celého světa a získala za svou koláž „Časoprostor“ 



čestné uznání. V děkovném průvodním dopisu od 

kurátorky výstavy Mgr. Ivony Kasalické, přišla 

gratulace k úspěchu za výjimečnou výtvarnou 

práci, která byla rovněž publikována v katalogu 

letošní MDVV Lidice 2015. Je to mimořádné 

ocenění, neboť porota vybírala z 5 658 prací z 356 

organizací, přičemž celkový počet zaregistro-

vaných prací byl 21 380 z 71 zemí světa.  

Tyto mimořádné úspěchy nás zavazují pro 

další výtvarné snažení v budoucnosti, neboť studenti předvedli své kvality v obrovské 

konkurenci jiných škol a organizací, dokonce i na mezinárodní úrovni. Svou pílí, nápady 

a tvořivostí dělají radost nejen svým pedagogům, ale šíří věhlas naší školy po celé 

republice  i v zahraničí. 

Mgr. Jana Pospíšilová, výtvarný pedagog, Gymnázium K. V. Raise v Hlinsku 

   

 


