
Vážení a milí patroni, 

potvrzujeme Vám přihlášení do podzimního kola projektu MF DNES,  ,,Studenti čtou a píší noviny“ a 

zároveň Vám zasíláme první téma s informací o možné odměně pro Vaši školu - získání předplatného 

MF DNES zdarma. 

1. Volby jako základ právního státu. 

1.1 Jsou volby do parlamentu pro Vás důležité? Změní se něco, nebo se odvolí a politici si 

„jedou dál po svém"? 

1.2 Má vůbec nějakou hodnotu můj jediný hlas? 

1.3 Má prezident právo ignorovat ducha ústavy? Je prezident zvolený v přímé volbě silnější 

institucí než parlament? 

1.4 Co by Vám měla politická strana nabídnout, abyste jí dali hlas? 

1.5 Domníváte se, že zklamání z politiky typické pro nynější společnost je namístě? Když 

lidé nadávají na politiky, jsou v kritice objektivní?  

1.6 Šli byste sami kandidovat?  Má to smysl? 

 

Pozn.: Ke zpracování si vyberte nejlépe pouze jednu podotázku. 

Pozn.: Texty mohou posílat také učitelé, případně rodiče studentů, kteří se chtějí k tématu vyjádřit. 

Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně kráceny  

a upravovány.  

 Příspěvky můžete zasílat do 2. 10. 2013. 

 Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále 

celý název školy a město.  

  Soubor pojmenujte celým názvem školy, jménem a příjmením autora 

v tomto pořadí!!! Pokud nebude příspěvek takto označen, nebude do projektu zařazen. 

Anonymní práce neotiskneme. 

 Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc nebo .docx. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt 

je potřeba také převést do .doc nebo .docx. 

 Všechny příspěvky zasílejte na adresu studenti@mafra.cz  

 

NOVINKA!!! Odměna pro 10 NEJLEPŠÍCH ŠKOL – NOVINY PRO ŠKOLU. 

mailto:studenti@mafra.cz


Deset nejlepších škol bude vyhodnoceno podle počtu příspěvků na jednoho účastníka, tak aby nebyly 

diskriminovány školy s menším počtem účastnících se tříd. 

PŘÍKLAD: 

 Škola se účastní projektu se dvěma třídami – 60 účastníků 

 Studenti školy napsali 87 příspěvků. 

 Výsledný koeficient je 87/60 = 1,45 

 

Prvních 10 škol s nejvyšším koeficientem  dostane jako odměnu 1x PŘEDPLATNÉ MF DNES PO - PA  

od 25. 11. 2013 do dalšího kola projektu 28. 3. 2014. 

MAFRA, a. s., si vyhrazuje právo na vyhodnocení a stanovení pořadí podle výše uvedených kritérií. 

Podmínky účasti: 

- Škola musí být oficiálním účastníkem projektu Studenti čtou a píší noviny, kde je zastoupena 

patronem školy. 

- Zaslaný příspěvek se pro danou školu bude počítat pouze tehdy, když soubor s příspěvkem 

bude pojmenován celým názvem školy, jménem a příjmením autora. 

PŘÍKLAD:  Střední zdravotnická škola Benešov František Novák.doc 

 

Témata, příspěvky studentů a archiv studentských prací naleznete na 

https://www.mfdnes.cz/content/studenti-o-projektu 

V případě Vašich dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

Přeji Vám i studentům hezký den. 

Michal Rostočil 

koordinátor projektu „Studenti čtou a píší noviny“ 
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