ORGANIZAČNÝ PORIADOK
celoštátnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí žiakov
odborných učilíšť v učebnom odbore:
opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach
a v zariadeniach sociálnej starostlivosti
Ministerstvo školstva SR v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a Smernicou MŠ SR č. 13/2009 – R o organizovaní, riadení a finančnom
zabezpečení súťaţí ţiakov škôl vydáva pre organizovanie a riadenie celoštátnych súťaţí
praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore opatrovateľská starostlivosť
v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti ( ďalej len „súťaţ“)
tento organizačný poriadok.
Čl. 1
Charakteristika, poslanie a riadenie súťaže
1. Súťaţ praktických zručností a odborných vedomostí ţiakov OU v učebnom odbore:
6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach
sociálnej starostlivosti je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl pre deti so
zdravotným znevýhodnením, nadväzuje na školskú výučbu a rozvíja ju na princípe
dobrovoľnej činnosti. Súťaţ a jej príprava sa organizuje v čase vyučovacieho procesu, ako
aj mimo neho.
2. Vyhlasovateľom celoštátnej súťaţe je MŠ SR, spoluvyhlasovateľmi sú ZOUS a KŠÚ.
3. Poslaním súťaţe je:
 tvorivo rozvíjať odborno-praktické schopnosti, uplatňovať vedomosti, zručnosti
a návyky,
 viesť ţiakov k samostatnej činnosti a pracovnej disciplíne,
 rozvíjať kompetencie ţiakov v pracovnej výchove a vytvárať vzťah k práci
a budúcemu povolaniu,
 vytvárať pre ţiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich
schopností, zručností a vedomostí formou súťaţenia,
 umoţniť pedagogickým zamestnancom vyuţívať poznatky získané na súťaţiach vo
výchovno-vyučovacom procese.
4. Súťaţ sa organizuje v rámci príslušného školského roka na základe schváleného zoznamu
súťaţí MŠ SR.
5. Súťaţ riadi odborná porota zloţená z predsedu, ktorého do funkcie vymenúva a odvoláva
minister školstva SR. Ostatní členovia odbornej poroty sú štyria ţrebovaní sprevádzajúci
pedagógovia zo zúčastnených škôl.
Čl. 2
Štruktúra súťaže
1. Súťaž tvorí praktická a teoretická časť.
2. Teoretickú časť tvorí didaktický test pozostáva z 25. otázok. V teste sa budú nachádzať
otázky otvorené a uzavreté. Maximálny počet bodov z teoretickej časti - testu je 25 pre

kaţdého člena, čo je za druţstvo spolu 50 bodov. Na vypracovanie testu je vymedzených
30 minút, po uplynutí časového limitu nebude moţné v ňom pokračovať. Ukončenie pred
uplynutím limitu je moţné.
3. Praktická časť pozostáva z troch praktických úloh, ktoré boli vybraté z platných učebných
osnov MŠ SR pre tento učebný odbor, z učiva 1. a 2. ročníka. Maximálny počet bodov za
kaţdú úlohu je 20 bodov. Za vhodný pracovný odev, obuv a celkovú úpravu na praktickú
časť môţe kaţdé súťaţné druţstvo získať maximálne 10 bodov. Jednorazové rukavice
a materiál na súťaţ zabezpečí usporiadateľ. V prípade rovnakého počtu získaných bodov
rozhodne celkový čas splnenia praktických úloh.

4. Úlohy a kritériá pre hodnotenie praktickej časti
Súťaţiaci budú pracovať vo dvojiciach – druţstvo.
1. Príprava jednoduchého obväzového materiálu
(15ks tampónov, 20ks longiet)
Hodnotí sa:
- dodrţanie hygienických zásad a BOZP
- kvalita tampónov, longiet
- dodrţanie časového limitu 15 minút

0 – 5 bodov
0 – 10 bodov
0 – 5 bodov

2. Obväzové techniky hornej a dolnej končatiny
(súťaţiaci zhotovia šatkový obväz ruky – packu a urobia bandáţ dolnej končatiny)
Hodnotí sa:
- dodrţiavanie zásad hygieny a BOZP pri práci
- správny postup pri obväzovaní a estetiku obväzu
- dodrţanie časového limitu 20 minút

0 – 5 bodov
0 – 10 bodov
0 – 5 bodov

3. Hygienická starostlivosť o deti podľa veku
(prebaľovanie dojčaťa do textilných plienok a plienkových nohavičiek)
Hodnotí sa:
- dodrţiavanie zásad hygieny a BOZP pri práci
- prebaľovanie dojčaťa
- estetická úprava prebaľovaného dojčaťa

0 – 5 bodov
0 – 10 bodov
0 – 5 bodov

Pracovný odev, obuv, celková úprava súťaţiaceho

0 – 10 bodov

Celkom za teoretickú a praktickú časť môţe druţstvo získať 50b + 70b = 120b

Čl 3.
Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže
1. Plán súťaţe na príslušný školský rok schvaľuje a vyhlasuje MŠ SR.
2. Organizačný poriadok súťaţe si spracuje organizátor na základe vlastných podmienok.
Obsahuje termín a miesto súťaţe, harmonogram, zameranie, test, hodnotenie, protest,
oblečenie a obutie súťaţiacich, BOZP, financovanie, poistenie.
3. Organizátor vypracovaný organizačný poriadok súťaţe predkladá MŠ SR na schválenie
a výboru ZOUS na vedomie. Po schválení zasiela organizátor organizačný poriadok súťaţe
všetkým OU, RC, DC najneskôr 30 dní pred konaním súťaţe.
Čl. 4
Hodnotenie a rozhodovanie
1. Po ukončení súťaţe odborná porota vyhodnotí výsledky súťaţiacich podľa kritérií
stanovených v organizačnom poriadku súťaţe a určí poradie jednotlivcov a druţstiev
zúčastnených škôl.
2. Poradie jednotlivcov sa určí súčtom bodov v teoretickej a praktickej časti. V prípade
rovnosti bodov získa vyššie poradie súťaţiaci, ktorý dosiahol viac bodov v praktickej
časti. Ak je opäť počet dosiahnutých bodov zhodný, vyššie poradie získa ten súťaţiaci,
ktorý v praktickej časti dosiahol lepší čas.
3. Hodnotenie výkonu, prípadne výrobku je pre odbornú porotu anonymné.
4. Po skončení súťaţe predseda odbornej poroty verejne vyhlási poradie v súťaţi jednotlivcov
a v súťaţi druţstiev.
5. Víťazi na 1. aţ 3. mieste v súťaţi jednotlivcov i druţstiev obdrţia diplomy a vecné ceny.
Druţstvá na ďalších miestach dostanú diplomy za účasť a upomienkové predmety.
Čl. 5
Organizátor súťaže
1. Škola, ktorá je organizátorom súťaţe, zabezpečí priebeh, materiál na praktickú časť,
spracovanie výsledkov a ich zverejnenie, vyúčtovanie a vyhodnotenie, pričom sa riadi
smernicou č. 13/2009 – R a schváleným organizačným poriadkom súťaţe.
2. Organizátor zabezpečí nerušený priebeh súťaţe, pre všetkých súťaţiacich zabezpečí
rovnaké podmienky.
3. Súťaţ trvá jeden deň, je vhodná pre druhé a tretie ročníky.
4. Za školu sa môţe súťaţe zúčastniť len jedno druţstvo.
5. Pred samotnou súťaţou organizátor umoţní prezrieť si priestor a miesto súťaţe (5 aţ 10
minút pred začatím súťaţe).
6. Pred začiatkom súťaţe si kaţdý súťaţiaci vylosuje súťaţné číslo, s ktorým bude počas
celej súťaţe vystupovať.
7. Organizátor sa riadi smernicou č. 13/2009 – R o organizovaní, riadení a finančnom
zabezpečení súťaţí ţiakov škôl, týmto organizačným poriadkom, propozíciami
a súťaţným poriadkom.

Čl. 6
Podmienky účasti žiakov
1. Súťaţe sa zúčastňujú ţiaci so zdravotným znevýhodnením z OU, RC, DC.
2. Na súťaţ je potrebné sa prihlásiť včas formou návratky podľa pokynov v organizačnom
poriadku.
3. Neúčasť je potrebné najneskôr jeden deň vopred ospravedlniť organizátorovi súťaţe.
Čl. 7
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže
1. Za pedagogický dozor, dopravu do miesta súťaţe a späť, zdravotný stav a poistenie
súťaţiacich zodpovedá vysielajúca škola.
2. Za bezpečnosť počas súťaţe zodpovedá organizátor súťaţe.
Čl. 8.
Charakteristika medzinárodnej súťaže
1. Medzinárodnej súťaţe sa zúčastňujú víťazi celoštátnych kôl, prípadne aj iní ţiaci v súlade
s propozíciami príslušnej medzinárodnej súťaţe.
2. Na medzinárodnú súťaţ, ktorá nadväzuje na celoštátnu súťaţ, v zmysle organizačného
poriadku, vysiela reprezentačné druţstvo ministerstvo.
3. Vyslanie na medzinárodnú súťaţ organizačne aj finančne zabezpečuje ministerstvo
školstva.
Čl. 9
Odborná príprava žiakov
1. Ţiaci sa na účasť v súťaţi odborne pripravujú na hodinách odborného a praktického
vyučovania.
2. Činnosť učiteľov týchto predmetov sa hodnotí ako aktivita priamo súvisiaca s výchovnovzdelávacím procesom. Ich aktívnu účasť riaditeľ školy započítava do ich hodnotenia
a primerane morálne a finančne oceňuje.
Čl. 10
Financovanie súťaže
1. Súťaţ je finančne zabezpečovaná MŠ SR.
2. Návrh rozpočtu sa vypracováva v súlade s platnými právnymi predpismi a usmerneniami
vyhlasovateľa.
Čl. 11
Účinnosť a registrácia organizačného poriadku
1. Ruší sa organizačný poriadok súťaţe, ktorý bol zaregistrovaný na MŠ SR pod číslom
CD-2008-21375/45524-1:914.
2. Tento organizačný poriadok bol registrovaný na MŠ SR pod číslom 2010-11152/24441:1914, dňa 28. júna 2010 a nadobúda účinnosť od 2. septembra 2010.

