ORGANIZAČNÝ PORIADOK
VÝTVARNEJ, HUDOBNEJ A LITERÁRNO-DRAMATICKEJ SÚŤAŽE
„DIELO TVOJICH RÚK“
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Tento organizačný poriadok výtvarnej, hudobnej a literárno-dramatickej súťaţe „DIELO TVOJICH
RÚK“ vydáva Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša a Cirkevná škola úţitkového
výtvarníctva sv. Lukáša v Topoľčanoch a je vypracovaný v zmysle Smernice č. 13/2009-R
z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl.
Čl. 2
Charakteristika súťaže, poslanie súťaže a riadenie súťaže
Charakteristika súťaže
1) Vyhlasovateľom súťaţe je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, spoluvyhlasovateľom a organizátorom je Cirkevná základná umelecká škola
sv. Lukáša a Cirkevná škola úţitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topoľčanoch. Súťaţ
je organizovaná ako dobrovoľná záujmová činnosť deti a ţiakov materských škôl (MŠ),
základných škôl (ZŠ), základných umeleckých škôl (ZUŠ) a stredných škôl (SŠ)
s výtvarným zameraním.
2) Súťaţ sa usporadúva kaţdoročne.
3) Činnosť učiteľov a ţiakov škôl na súťaţi sa hodnotí ako činnosť priamo súvisiaca
s výchovno-vzdelávacím procesom na školách a je moţné ich morálne a finančne
oceniť.
Poslanie súťaže
Poslaním súťaţe „DIELO TVOJICH RÚK“ je:
a) prezentovať výtvarné, hudobné a literárno-dramatické cítenie ţiakov;
b) podporovať odborný rast talentovaných ţiakov;
c) umoţniť učiteľom a ţiakom vymeniť si skúsenosti;
d) prispievať k účelnému a efektívnemu vyuţívaniu voľného času ţiakov.

Riadenie súťaže
Súťaţ riadia jednotlivé hodnotiace komisie, ktoré menuje organizátor.
Čl. 3
Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií
Celoslovenská súťaţ sa koná v mesiaci máj vo výtvarnom, hudobnom a literárnodramatickom odbore. Kaţdý odbor má svoje špecifiká. Téma súťaţe je vyhlásená
v propozíciách.
A) VÝTVARNÝ ODBOR
1) Technika vypracovania je ľubovoľná (maľba, kresba, grafika, počítačová grafika,
fotografia, plastika, keramika, priestorová tvorba).
2) Deti a ţiaci sa členia na 6 základných kategórií, a to:
a) Materské školy: 1. kategória (5 – 6 rokov)
b) Základné školy: 1. kategória (6 – 9 rokov)
2. kategória (10 – 15 rokov)
d) Základné umelecké školy:
1. kategória (I. stupeň 6 – 9 rokov) – Maľba
1. kategória (I. stupeň 6 – 9 rokov) – Grafika
2. kategória (I. stupeň 10 – 15 rokov) – Maľba
2. kategória (I. stupeň 10 – 15 rokov) – Grafika
3. kategória (II. stupeň )
e) Stredné umelecké školy:
1. kategória (15 – 19 rokov) – Maľba
1. kategória (15 – 19 rokov) – Plastika
3) Školské kolá sa nekonajú, učitelia príslušnej školy vyberú max. 10 prác v jednej
kategórii.
4) Úroveň výtvarných prác posúdi najmenej päťčlenná porota.
5) Vernisáţ vybraných ohodnotených výtvarných prác zabezpečí organizátor podľa
moţností.
6) Práce, ktoré sa neumiestnia, budú k dispozícii školám. Môţu si ich vyzdvihnúť
v stanovenom termíne. Najlepšie práce zostávajú majetkom usporiadateľa.
B) HUDOBNÝ ODBOR
1) Ţiaci sa členia na 2 kategórie:
a) I. kategória – 1. a 2. ročník / II. stupňa a štúdia pre dospelých
b) II. kategória – 3. a 4. ročník / II. stupňa a štúdia pre dospelých

2) Školské kolá sa nekonajú, učitelia príslušnej školy vyberú najlepších ţiakov.
3) Úroveň hudobného prejavu posúdi najmenej trojčlenná porota.
C) LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR
1) Súťaţ a prehliadka tvorby divadelných súborov, pôsobiacich pri základných umeleckých
školách primárneho umeleckého vzdelávania a pri základných umeleckých
školách niţšieho umeleckého sekundárneho vzdelávania (od 1-členného súboru
vyššie).
2) Ţiaci súťaţia v nasledovných kategóriách:
a) 1. kategória – činohra
b) 2. A kategória – umelecký prednes (1. – 4. ročník)
c) 2. B kategória – umelecký prednes (5. – 9. ročník)
d) 3. kategória – pohybové divadlo
e) 4. kategória – bábkové divadlo
3) Školské kolá sa nekonajú.
4) Úroveň súťaţného predstavenia posúdi najmenej trojčlenná porota.

Čl. 4
Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže
Po odbornej stránke súťaţ vedú odborné hodnotiace komisie, z ktorých kaţdá má svojho
predsedu. Predsedom komisie je vţdy zamestnanec pedagogického zboru školy, ktorá je
organizátorom, aby bola zabezpečená nadväznosť a kontinuita v organizácii súťaţe.
Predsedovia jednotlivých komisií budú mať na starosti prípravu súťaţe v priebehu celého jej
trvania aţ do ukončenia a distribúcie cien.
Čl. 5
Hodnotenie vedomostí a zručností žiakov porotami
1)

Vo výtvarnom a hudobnom odbore: Ţiaci, ktorí sa umiestnili na 1., 2. a 3. mieste alebo
podali pozoruhodný výkon, sú odmenení hodnotnými cenami a čestným uznaním,
ostatní získavajú spomienkový predmet, všetci získavajú diplom podľa umiestnenia.

2)

V literárno-dramatickom a hudobnom odbore: Najlepšie súbory budú odmenené
hodnotnými cenami a diplomami.

Čl. 6
Organizátor súťaže, adresa a úplný kontakt
Organizátorom súťaţe „DIELO TVOJICH RÚK“ je Cirkevná základná umelecká škola sv.
Lukáša a Cirkevná škola úţitkového výtvarníctva sv. Lukáša v Topoľčanoch.
Adresa škôl:
Stummerova 20
95501 Topoľčany
Tel. 038/5326653 (52)
e-mail: czus.sv.lukasa@stonline.sk

Čl. 7
Podmienky účasti žiakov v súťaži a postupový kľúč
1) Účasť ţiakov je:
a) dobrovoľná;
b) povaţuje sa za činnosť súvisiacu s vyučovaním a môţe byť ocenená v príslušnej
škole slovným ohodnotením alebo pochvalou riaditeľa školy.
2) Na účasť ţiaka v súťaţi je potrebný súhlas rodiča, ak sa súťaţ koná mimo bydliska
ţiaka.
3) Ţiak môţe súťaţiť iba v kategórii, ktorá zodpovedá jeho ročníku.
4) Súťaţ sa vyhlasuje na začiatku príslušného školského roka. Mesiac pred súťaţou sa
zasielajú práce a prihlášky (pri hudobnom odbore len prihlášky). Prihlášku potvrdí
riaditeľ príslušnej školy.

Čl. 8
Bezpečnosť a ochrana zdravia súťažiacich
Pri organizovaní súťaţe musia organizátori dôsledne
a hygienické pravidlá platné pri práci s deťmi a mládeţou.

dodrţiavať

bezpečnostné

Za bezpečnosť a hygienu v celoslovenskom kole zodpovedá pedagogický doprovod ţiaka
(prípadne rodič), pracovníci poverení organizovaním súťaţe a organizátor.

Čl. 9
Odborná príprava žiakov na súťaže
Odborná príprava ţiakov prebieha v rámci vyučovania v MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ počas celého
roku aţ do vydania propozícií súťaţe.
Čl. 10
Spôsob schvaľovania a čerpania rozpočtu súťaže
Materiálne zabezpečenie súťaţe sa vykonáva pomocou finančného príspevku:
a) z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
b) alebo z príspevku zúčastnených škôl,
c) iných sponzorov.
Rozpočet súťaţe schvaľuje riaditeľ školy po dohode s predsedami komisií jednotlivých
odborov podľa poţiadaviek a náročnosti jednotlivých odborov súťaţe.

Čl. 11
Účinnosť a registrácia organizačného poriadku
1. Organizačný poriadok, registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky pod číslom CD-2005-550/924-1:096, stráca platnosť dňa 13. 10. 2010.
2. Tento organizačný poriadok, aktualizovaný podľa Smernice č. 13/2009-R z 25. augusta
2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaţí ţiakov škôl, je registrovaný
na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 201014386/38827:54-916 a nadobúda účinnosť dňa 13.10. 2010.

Mgr. Jozef Krajčík
riaditeľ CZUŠ a CŠÚV
sv. Lukáša v Topoľčanoch

