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NEJINSPIRATIVNĚJŠÍ STŘEDOŠKOLSKÝ ČASOPIS ROKU 2017 

Vážení soutěžící, 

Ročník 2017 bylo velmi obtížné hodnotit, protože všichni přihlášení přistupují 
k tvorbě svého studentského časopisu odpovědně s mladistvým zápalem. 
Reflektují dění na své škole, snaží se o dobrou jazykovou a literární úroveň                  
a vnímají dění ve svém okolí, své zemi i ve světě s mladistvým zápalem.  

Proto je hodnocení soutěžní komise dáno souhrnem originality novinářského 
přístupu k tématům, pohledem na studentskou problematika ve škole a na 
vztahy učiteli a ostatními školními pracovníky, vyjádřením etických postojů, 
společenských postojů, grafické úrovně, jazykové kultury a u tištěných časopisů i 
kvality papíru. 

Někteří soutěžící se přihlásili do obou kategorií. Ty jsme pak zařadili do 
hodnocení kategorie tištěných časopisů. Pro zajímavost pak uvádíme mimo 
soutěž hodnocení společné.  

První tři místa v ocenění tištěného časopisu a první místo v kategorii internetový 
časopis obdrží pozvání na předání cen do Prahy.  

 
Petr Masopust, předseda hodnotící komise 

Výsledky ročníku 2017 

Kategorie tištěný časopis 

1. Školník, Gymnázium Mladá Boleslav, Palackého 

2. BEZEVŠEHO, SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk 

3. PEER, Střední škola polygrafická, Olomouc 
 

Finalisté soutěže bez dalšího pořadí 

Magazín 64, Gymnázium, České Budějovice, Česká 

OEGP Courier, Rakouské gymnázium v Praze 

Palachoviny, Gymnázium Jana Palacha, Mělník 

Háček, Střední umělecko-průmyslová škola Jablonec nad Nisou 

Gymplák, Gymnázium Ústí nad Orlicí 

Jaselský Kurýr, Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková 

organizace 

MAGGY (MAGazín GYmnázia), Gymnázium a Jazyková škola s právem státní 

jazykové zkoušky Svitavy 



Kategorie internetový časopis 

1. ECHO, Střední průmyslová a umělecká škola, příspěvková 

organizace, Hodonín 

Finalisté soutěže bez dalšího pořadí 

Lercháč, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická. 

Brno 

Obchodník, Evropská obchodní akademie Děčín 

 

Mimo soutěž-kategorie internetový časopis&tištěný časopis 

Absolutní pořadí přihlášených v kategorii internetový časopis 

1. Školník, Gymnázium Mladá Boleslav, Palackého 

Finalisté soutěže bez dalšího pořadí 

Magazín 64, Gymnázium, České Budějovice, Česká 

Palachoviny, Gymnázium Jana Palacha, Mělník 

ECHO, Střední průmyslová a umělecká škola, příspěvková organizace, Hodonín 

Lercháč, Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická. 
Brno 

Kompot, Gymnázium Praha 9 

Obchodník, Evropská obchodní akademie Děčín 

OAOčko, Obchodní akademie a VOŠS 

Gymplátek, Gymnázium Nový jičín, příspěvková organizace 

PR PRŮMKAŘINY, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek 


