
Organizačný poriadok súťaže 

„Prehliadka umeleckých zručností hluchoslepých detí“ 

 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Tento organizačný poriadok vydáva Evanjelická spojená škola internátna, Červenica 

114,  082 07  Tuhriná,  a je  vypracovaný   v   zmysle   Smernice  č.  13/2009-R  z  

25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov 

škôl. 

 

 

Čl. 2 

Poslanie súťaže 

 

Súťaž je doplnkovou aktivitou výchovno-vzdelávacieho procesu: 

1. Umožňuje rozvíjať individuálnu tvorivosť detí. 

2. Rozvíja u žiakov jemnú motoriku. 

3. Využíva sa kompenzácia jednotlivých postihnutí žiakov.  

4. Podporuje kolektívnu prácu žiakov, aktivizuje tvorivý rast a umožňuje verejnú 

prezentáciu a konfrontáciu ich zručností. 

5. Súťaž umožňuje integráciu tak postihnutých, ako aj intaktných jedincov.  

 

 

Čl. 3 

Charakter súťaže 

1. Súťaž  „Prehliadka umeleckých zručností  hluchoslepých detí“ vyhlasuje           

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ  

SR), spoluvyhlasovateľom a organizátorom je  Evanjelická spojená škola 



internátna (ESŠI), Červenica 114, 082 07  Tuhriná. Súťaž sa organizuje každý 

školský rok. 

2. Súťaž sa okrem sídla ESŠI  môže konať aj v iných priestoroch. 

3. Z poverenia MŠVVaŠ SR usporiadateľ preberá zodpovednosť za 

zabezpečenie kvalitného a nenarušeného priebehu súťaže, ako aj vhodných 

súťažných podmienok pre všetkých účastníkov súťaže.  

4. Súťaž je určená predovšetkým pre žiakov s duálnym postihnutím zraku 

a sluchu. Využíva sa aj integrácia s intaktnými žiakmi (najmä žiaci materských 

škôl). 

 

Čl. 4 

Štruktúra a riadenie 

1. Súťaž odborne riadi odborná komisia, zložená zo zástupcov pedagogických 

zamestnancov školy. Spoluvyhlasovateľ a organizátor súťaže vymenuje 

predsedu aj členov komisie.  

2. Predseda odbornej poroty riadi činnosť odbornej poroty, zodpovedá za jej 

činnosť a priebeh súťaže. 

3. Odborná porota pripraví formu a podrobnosti  organizovania súťaže.  

4. Hodnotenie celkového priebehu súťaže vykoná odborná porota. 

5. Súťaže sa zúčastňujú žiaci s viacnásobným postihnutím. Do súťaže môžu byť 

prizvaní aj žiaci z iných škôl. 

6. Súťaž sa spravidla uskutočňuje v mesiaci jún. 

 

 

Čl. 5 

Organizačné zabezpečenie 

1. Za organizačné zabezpečenie zodpovedá organizátor súťaže – ESŠI. 

2. Do organizačného zabezpečenia patrí: 

 zabezpečenie a vypracovanie propozícií; 

 spolupráca s garantmi súťaže; 

 zabezpečenie súťaže po materiálnej stránke (nákup pomôcok 

potrebných k súťaži, občerstvenie, doprava účastníkov). 



 

 

Čl. 6 

Podmienky účasti 

 

Účastníkmi súťaže „Prehliadka umeleckých zručností hluchoslepých detí“  môžu byť 

žiaci – kolektívy, ktoré spĺňajú podmienky, stanovené organizačným poriadkom. 

 

 

Čl. 7 

Financovanie 

 

Súťaž „Prehliadka umeleckých zručností hluchoslepých detí“ je financovaná z týchto 

zdrojov: 

 finančný príspevok MŠVVaŠ SR; 

 finančná dotácia od sponzorov súťaže;  

 účasť ďalších osôb na financovaní vecnou formou: odborné, personálne, 

administratívne a organizačné plnenie, propagácia, priestory (organizátor, 

spoluorganizátori). 

 

Čl. 8 

Hodnotenie 

1. Súťažné práce nie je možné vzhľadom na druh, typ a stupeň postihnutia 

žiakov vyhodnocovať štandardným spôsobom.  

2. Individuálne práce žiakov sa prezentujú v  priestoroch školy. 

3. Na základe spolupráce ESŠI s Múzeom špeciálneho školstva v Levoči  sa 

niektoré práce vystavia v priestoroch múzea.  

 

 

 

 



 

Čl. 9 

Práva a povinnosti súťažiacich 

 

Súťažiaci je povinný dodržiavať organizačný poriadok v plnom rozsahu.  

 

 

 

Čl. 10 

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 

Pri organizovaní súťaže usporiadateľ dôsledne dodržiava bezpečnostné a hygienické 

pravidlá platné pri práci so žiakmi. 

 

 

Čl. 11 

Záverečné ustanovenie 

 

Tento organizačný poriadok je registrovaný na Ministerstve školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky pod číslom 2010-14386/38810:50-916 a nadobúda 

účinnosť dňa 13. 10. 2010. 

 

 

 

PaedDr. Miloš Kollár – riaditeľ školy 

                                          ESSI Červenica 114, 082 07  Tuhrina 

                                                                           e-mail: eszsi.cervenica@centrum.sk 

 

 


