Organizačný poriadok
súťaţe v literárnej tvorbe ţiakov prvého stupňa základných škôl
Voda pre život–život pre vodu
Organizačný poriadok vychádza zo smernice Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 13/2009-R z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení
súťaţí ţiakov škôl.
Vyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Organizátor: KVAPKA, nezisková organizácia, Západ 1056/24, 028 01 Trstená
Odborný garant: Oľga Feldeková
PaedDr. Gabriela Kapjorová
Mgr. Oľga Ţatkuliaková
Čl. 1
Poslanie súťaže
Celoslovenská literárna súťaţ pre ţiakov 1. stupňa základných škôl. Literárne práce
vyjadrujú citový vzťah a postoj k prírode. Súťaţ je doplnkovou aktivitou výchovnovzdelávacieho procesu základných škôl.
1.
Umoţňuje ţiakom vypovedať, cez literárnu tvorbu, ako oni dôleţitosť
a nenahraditeľnosť prírodniny - vody vidia.
2.
Aktivizuje tvorivý rast ţiakov, pestuje ekologické svedomie a ekologickú inteligenciu.
3.
Zvyšuje u ţiakov záujem o literárnu tvorbu.
4.
Poskytuje ţiakom moţnosť verejne prezentovať, ţe im na prírode, na zdravom a čistom
prostredí záleţí.
Čl. 2
Charakter súťaže
1.

2.
3.
4.

Literárnu súťaţ „Voda pre ţivot - ţivot pre vodu“ vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy
výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVŠ SR“) a organizuje sa kaţdý
školský rok.
Organizátorom celoštátneho kola poveruje KVAPKU, neziskovú organizáciu.
Súťaţ Voda pre ţivot - ţivot pre vodu je literárna súťaţ pre ţiakov 1. stupňa základných
škôl.
Z poverenia MŠVVŠ SR preberá usporiadateľ zodpovednosť za zabezpečenie
kvalitného a nenarušeného priebehu súťaţe, ako aj vhodných súťaţných podmienok pre
všetkých účastníkov súťaţe.
Čl.3
Štruktúra a riadenie

1.

Súťaţ odborne a organizačne riadi odborná komisia - porota zloţená z delegovaných
učiteľov - koordinátorov 1. stupňa ZŠ, učiteľov literárno-dramatických odborov
základných umeleckých škôl, profesionálnych spisovateľov, členov KVAPKY,

neziskovej organizácie, na čele ktorej stojí predseda. Predsedu a členov poroty
vymenúva vyhlasovateľ súťaţe.
Predseda odbornej poroty riadi činnosť odbornej poroty, zodpovedá za jej činnosť a za
priebeh súťaţe.
Odborná porota pripraví a zverejní formou propozícií súťaţe podrobnosti o organizovaní
jednotlivých ročníkov súťaţe. Propozície súťaţe vydáva najneskôr v mesiaci december,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa súťaţ uskutoční.
Predseda odbornej poroty vyhodnotí priebeh podujatia a predloţí písomnú správu
MŠVVŠ SR vţdy do jedného mesiaca od ukončenia súťaţe.
Výkony súťaţiacich hodnotí odborná porota.
Súťaţe sa môţu zúčastniť ţiaci 1. stupňa základných škôl.
Súťaţiť môţu ţiaci s jednou doposiaľ nikde nezverejnenou prácou.
Kategórie:
POÉZIA: I. kategória – ţiaci 1. ročníka ZŠ,
II. kategória – ţiaci 2. ročníka ZŠ,
III. kategória – ţiaci 3. ročníka ZŠ,
IV. kategória – ţiaci 4. ročníka ZŠ.
PRÓZA: I. kategória – ţiaci 1. ročníka ZŠ,
II. kategória – ţiaci 2. ročníka ZŠ,
III. kategória – ţiaci 3. ročníka ZŠ,
IV. kategória –ţiaci 4. ročníka ZŠ.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Čl. 4
Organizačné zabezpečenie
1.
2.






Za organizačné zabezpečenie zodpovedá organizátor súťaţe – KVAPKA, nezisková
organizácia, Západ 1056/24, Trstená.
Do organizačného zabezpečenia patrí:
vypracovanie a zabezpečenie propozícií,
spolupráca s garantmi súťaţe,
propagácia a distribúcia informácií prostredníctvom propozícií, letákov na školských
úradoch a v základných školách,
zorganizovať zasadanie poroty,
usporiadať slávnostné vyhodnotenie súťaţe a odovzdanie cien.
Čl. 5
Podmienky účasti

Účastníci literárnej súťaţe Voda pre ţivot - ţivot pre vodu môţu byť ţiaci, ktorí
spĺňajú podmienky stanovené organizačným poriadkom a propozíciami súťaţe.
Čl. 6
Financovanie
Literárna súťaţ Voda pre ţivot – ţivot pre vodu je financovaná zo zdrojov:
 finančný príspevok MŠVVŠ SR,
 ŢSK,
 finančná dotácia od sponzorov súťaţe,

 účasť ďalších osôb na financovaní vecnou formou: odborné, personálne,
administratívne a organizačné plnenie, propagácia, priestory (organizátori,
spoluorganizátor).
Čl. 7
Hodnotenie
1.
2.
3.
4.

5.

Základným kritériom prác je ich literárne poňatie, originalita a nápaditosť.
Hodnotenie prác bude prispôsobené vekovým osobitostiam ţiakov.
Práce súťaţiacich posudzuje odborná porota, ktorá rozhodne o umiestnení autorov
a udelení cien víťazným prácam.
Odborná porota má minimálne 16 členov a predsedu. Všetci členovia odbornej poroty
majú príslušné odborné vzdelanie a prax, sú skúsení pedagógovia alebo literárni umelci.
Hodnotenie prebieha v dvoch kolách. V prvom kole práce rozdelené podľa kategórií
budú zaslané odbornej porote. Kaţdý porotca vyberie za svoju kategóriu 5 prác. Na
pracovnom stretnutí poroty vybraté práce kaţdý porotca prezentuje pred ostatnými
porotcami a navrhuje poradie víťazných prác.
Výsledok hodnotiacej práce poroty - víťazi jednotlivých kategórií i drţitelia osobitnej
ceny, je zaloţený na vzájomnom súhlasnom výbere najkvalitnejších súťaţných prác
podľa jednotlivých vekových kategórií.
Ak súťaţné práce nedosiahnu poţadovanú úroveň, odborná porota má právo rozhodnúť
niektorú z cien neudeliť.
Výsledky súťaţe budú zverejnené v médiách a rozposlané na všetky školské úrady.
Autorom víťazných prác budú odovzdané diplomy a vecné ceny na slávnostnom
podujatí, ktoré sa uskutoční pred skončením školského roka.
Čl. 8
Práva a povinnosti súťažiacich
Súťaţiaci je povinný dodrţiavať organizačný poriadok v plnom rozsahu.
Čl. 9
Bezpečnosť a ochrana zdravia

Pri organizovaní súťaţe usporiadateľ dôsledne dodrţiava bezpečnostné a hygienické
pravidlá platné pri práci so ţiakmi.
Čl. 10
Záverečné ustanovenia
Tento organizačný poriadok je registrovaný pod číslom 2010-14386/32623:27-911
a nadobúda účinnosť 6. septembra 2010.
Predkladá:
Mgr. Anna Šimánková
KVAPKA, nezisková organizácia
Západ 1056/24, 028 01 Trstená
e-mail: kvapkano@gmail.com
www.kvapkano.wordpress.com

