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Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec 

vyhlašuje spolu se svými partnery 

Střední průmyslovou školou textilní, Liberec, p.o. 
a 

Fakultou textilní Technické univerzity v Liberci 
 

10. ročník soutěže 

ODĚV A TEXTIL, LIBEREC 2023 
 

Datum konání: 8. 9. 2023 
 

Místo konání:   Technická univerzita v Liberci   
  

O projektu:   
 propojení technického a uměleckého směru v oblasti textilu a oděvů 
 obeznámení studentů s činností textilních firem – technické vzdělávání 
 textilní workshopy – textilní techniky v praxi 
 ukázka výroby jablonecké bižuterie 
 prezentace tvorby studentů dle daných kategorií 
 výstava návrhů v kategorii Módní kresba 
 ocenění nejlepších kolekcí a návrhů 
 během dne možnost prohlídky prostor Fakulty textilní 

 

Vyhlášená kategorie: Módní kresba 

Dokument obsahuje podmínky vyhlášené kategorie. 
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MÓDNÍ KRESBA 
Kategorie pro žáky ZŠ, ZUŠ a víceletých gymnázií ve věku 6–15 let 

Podkategorie: 1. až 5. třída, 6. až 8. třída, 9. třída 

Téma:   Hra 

Zadání: Zpracujte dle zadaného tématu módní kresbu (dále návrh), tzn. 
oblékněte siluetu postavy dle tématu (zvolená výtvarná technika je 
ponechána na žákovi, varianta se připouští pouze barevná – akvarel, 
pastelky, tempery apod.).   

Přihláška a arch pro návrh modelu formátu A4 jsou ke stažení na 
webových stránkách pořadatele (odevatextil-liberec.cz), popř. jsou 
k dispozici na vybraných akcích SPŠ textilní, Liberec. 

 

Co je třeba udělat pro účast v soutěži 

1. vytisknout arch pro návrh modelu na běžný papír formátu A4 
a. namalovat na předtištěnou siluetu ten nejkrásnější návrh oděvu na téma hra 
b. vyplnit tabulku pod návrhem 

2. vytisknout přihlášku na běžný papír formátu A4 
a. čitelně vyplnit požadované údaje do přihlášky (hůlkovým písmem) 
b. podepsat přihlášku žákem (soutěžícím) i jeho zákonným zástupcem1 

3. vložit návrh a přihlášku do obálky formátu C4 – dokumenty nepřehýbejte 
(lze i hromadně) 

4. opatřit obálku nápisem PŘIHLÁŠKA – SOUTĚŽ – NEPŘEHÝBAT (výjimka uvedena dále) 
5. do 31. 5. 2023 zaslat zkompletovanou obálku na adresu: 

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace  
Tyršova 82/1 
460 01 Liberec V – Kristiánov 
nebo ji v kanceláři školy odevzdat osobně (Po–Pá 8.00–15.00) 

                                                      
1 V případě, že se soutěže bude účastnit hromadně více žáků z jedné školy (např. v rámci výuky), může 
přihlášku vyplnit a podepsat i pedagog, a to za předpokladu, že škola má oprávnění předávat osobní údaje 
žáků pořadatelům soutěží. Každý návrh bude mít i v tomto případě svou přihlášku a u jména pedagoga bude 
uvedena poznámka „pedagog“.  

https://odevatextil-liberec.cz/
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Co se stane po zaslání návrhu do soutěže 

Návrh soutěžícího bude spolu s přihláškou do soutěže postoupen po 31. 5. 2023 pořadateli. 
Pořadatel zajistí odbornou porotu, která posoudí návrh z hlediska nápadu, zpracování atp. a 
sestaví výsledkovou listinu. Minimálně tři nejlepší návrhy z každé podkategorie budou 
odměněny věcnými dary. Všechny soutěžní návrhy budou vystaveny v rámci konání soutěže 
Oděv a textil, Liberec 2023 v předsálí auly v budově G Technické univerzity v Liberci, která 
bude v době konání soutěže (jeden den v září 2023) zdarma přístupná široké veřejnosti. 
Výherci budou pozváni nejpozději 14 dní před konáním akce na předávání cen, které se 
v rámci programu soutěže uskuteční. 

Soutěžní návrhy mohou být vystaveny i při jiných příležitostech. 

Další pravidla 

 Soutěže se může zúčastnit individuálně žák základní školy, základní umělecké 
školy či víceletého gymnázia primárně z Libereckého kraje, ale i z jiných krajů 
České republiky. Vítána je také nesoutěžní účast žáků mateřských školek. 

 Každý žák může odevzdat pouze jeden soutěžní návrh. 
 Přihlášení do soutěže není v této kategorii zpoplatněno. 
 Soutěžní návrhy se nevrací a bude s nimi nakládáno dle uvážení pořadatele. 

(V případě žádosti o zaslání elektronické kopie návrhu kontaktujte organizátory.) 
 Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit prezenční předávání cen (např. kvůli hygienickým 

opatřením), v krajním případě celou soutěž. 

Uchazeči o studium na SPŠ textilní, Liberec 
Žáci 9. třídy ZŠ ucházející se o studium některého z oborů SPŠ textilní v Liberci mohou 
odevzdat soutěžní návrh spolu s přihláškou do soutěže a přihláškou ke studiu v rámci 
přijímacího řízení na SPŠ textilní, Liberec do 1. 3. 2023. Soutěžícím budou dle kritérií SPŠ 
textilní, Liberec uděleny za odevzdaný návrh body až do max. výše 15 bodů, které budou 
započítány do celkového součtu bodů v rámci přijímacího řízení 2023. Obálka nebude při 
využití této možnosti opatřena nápisem PŘIHLÁŠKA – SOUTĚŽ – NEPŘEHÝBAT. 

Ostatních žáků z nižších ročníků ZŠ se tato možnost netýká. 
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Případné dotazy můžete směrovat na pořadatele soutěže: 

Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec 

E-mail: odevatextil@gmail.com 

Web:  https://odevatextil-liberec.cz 

Organizátoři: 

 Ing. Alena Benešová (+420 737 141 885) 
 Ing. Jana Kočí (+420 702 047 154) 
 Jiří Beneš (+420 739 809 629) 
 Lucie Šantrochová 

https://odevatextil-liberec.cz/

