Organizačný poriadok súťaže
Celoštátna spevácka súťaž HUSĽOVÝ KĽÚČIK pre deti so zdravotným
znevýhodnením
Tento organizačný poriadok je vypracovaný v súlade so smernicou Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.

I.
Základné ustanovenia

Vyhlasovateľ súťaže:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 831 01 Bratislava /ďalej len ministerstvo/

Organizátor súťaže:

Spojená škola, Dolinského 1, 841 01 Bratislava

II.
Charakteristika súťaže a jej poslanie
1. Súťaž je súčasťou výchovno – vzdelávacieho procesu škôl, ktorá nadväzuje na
školskú výučbu a rozvíja ju na princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti, ktorá
vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu žiakov na základe ich
súťaživosti. Prispieva k vytváraniu trvalej potreby celoživotnej záujmovej aktivity.
Súťaže a príprava na súťaže sa organizujú v čase vyučovacieho procesu, ako aj
mimo neho.
2. Poslaním súťaže je najmä:
- tvorivo rozvíjať kompetencie žiakov v hudobnej a estetickej výchove a vytvárať
vzťah a lásku k hudbe a spevu
- vyhľadávať talentovaných žiakov v speve, podporovať ďalšie rozvíjanie ich
nadania a talentu, prispievať k účelnému využívaniu ich voľného času,
- viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o hudbu
a spev,
- vytvárať pre školy a pedagogických zamestnancov konkurenčné prostredie na
hodnotenie a porovnávanie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu
v jednotlivých školách v oblasti hudobných a speváckych aktivít
3. Súťaž sa organizuje v rámci príslušného školského roka na základe
schváleného zoznamu súťaží ministerstvom.
4. Súťaž riadi odborná porota ( komisia ), ktorá je zložená z predsedu a ostatných
členov. Predsedu vymenúva a z funkcie odvoláva ministerstvo.

III.
Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórii
1. Súťaž je organizovaná ako celoštátna.
2. Počet kôl a charakteristiku kategórií určujú propozície súťaže. Hudobné
súťaže sú organizované ako školské kolá, krajské kolá s vyvrcholením na
celoštátnej súťaži jednotlivcov a speváckych zborov.
3. Účastníkmi celoštátnej súťaže sú žiaci so zdravotným znevýhodnením, víťazi
krajských kôl speváckych súťaží.
4. Súťaží sa v piatich kategóriách.
5. Propozície vypracuje organizátor súťaže.
6. Vo februári organizátor súťaže pošle na Okresné úrady, odbory školstva
prihlášku s propozíciami.
7. Celoštátna spevácka súťaž Husľový kľúčik pre deti so zdravotným
znevýhodnením sa koná každý rok v poslednom májovom týždni.

IV.
Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže a činnosť odbornej komisie
1. Celoštátnu súťaž metodicky, odborne, organizačne a technicky zabezpečuje
organizátor súťaže. Odbornú stránku súťaže riadi odborná komisia.
2. Činnosť komisie riadi jej predseda.
3. Odborná komisia zostaví hodnotiacu správu o priebehu súťaže. Predseda
celoštátnej poroty v spolupráci s organizátorom súťaže vypracuje a zašle
organizačnému útvaru ministerstva správu o priebehu súťaže spolu
s výsledkovou listinou do tridsať dní od uskutočnenia súťaže.
4. Za organizačné zabezpečenie zodpovedá organizátor súťaže.
5. Do organizačného zabezpečenia patrí:
vypracovanie a zverejnenie propozícií
zabezpečenie priestorov a materiálno – technického vybavenia súťaže
zabezpečenie cien: / diplomy, vecné ceny/
organizačné zabezpečenie slávnostného ukončenia a odovzdávania cien
víťazom

V.
Hodnotenie a rozhodovanie
1. Celoštátna súťaž je hodnotená podľa vopred dohodnutých platných pravidiel
v jednotlivých kategóriách, v ktorých sa súťaž organizuje. Prípadné zmeny
budú uverejnené v propozíciách.
2. Celoštátnu spevácku súťaž rozhoduje a hodnotí trojčlenná odborná porota,
ktorá sa skladá z učiteľov hudobnej výchovy a odborníkov z oblasti hudby
a spevu.

3. Činnosť celoštátnej poroty riadi jej predseda.
4. Predsedu vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ sekcie ministerstva.

VI.
Identifikačné údaje a kontaktné údaje organizátora súťaže na celoštátnej
úrovni
1. Identifikačné a kontaktné údaje organizátora sú uvedené v propozíciách
súťaže
2. Propozície súťaže, Záväzná prihláška a termín konania celoštátnej súťaže,
budú zverejnené na webovej stránke SŠ Dolinského 1, 841 01 Bratislava,
( www.dolinskeho.sk).

VII.
Podmienky a spôsob zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia
účastníkov súťaže
1. Počas organizovania súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana
zdravia všetkých účastníkov súťaže.
2. Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaže zodpovedá organizátor súťaže
a pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy, alebo školského
zariadenia.
3. Za pedagogický sprievod, dopravu do miesta súťaže a späť, zdravotný stav
a poistenie súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola.
4. Na účasť detí a neplnoletých žiakov na súťaži mimo sídla školy je potrebný
písomný súhlas ich zákonného zástupcu.
5. Organizátor súťaže zabezpečí počas súťaže dodržiavanie príslušných
bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné a účinné. /čl.8, smernice č.23/2017
/.

VIII.
Odborná príprava žiakov na celoštátnu súťaž
Odborná príprava žiakov na celoštátnu súťaž sa realizuje v rámci vyučovania
a krúžkovej činnosti na špeciálnych školách v rámci SR.

IX.
Štruktúra rozpočtu, použitie a postup pri zúčtovaní finančných
prostriedkov

1. Organizátor súťaže a Okresný úrad Bratislava vedú účtovnú evidenciu
použitých finančných prostriedkov v analytickom členení tak, aby
poskytovala prehľad o vynaložených finančných prostriedkoch na súťaž.
2. Návrh rozpočtu sa vypracováva v súlade s platnými právnymi predpismi
a usmerneniami vyhlasovateľa.
3. Z finančných prostriedkov určených na zabezpečenie súťaže je možné
uhradiť aj výdavky súvisiace s organizovaním súťaže na: stravovanie
účastníkov, cestovné, ubytovanie, materiálno – technické zabezpečenie
a priestorové zabezpečenie súťaže, ceny do súťaže a odmeny za
vykonanú prácu.
4. Finančné zabezpečenie Husľového kľúčika môže byť zabezpečované aj
z iných zdrojov získaných organizátorom.

X.
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa organizačný poriadok Celoštátnej speváckej súťaže HUSĽOVÝ KĽÚČIK
pre deti so zdravotným znevýhodnením, schválený Ministerstvom školstva pod
číslom MŠSR-2010-1019/4729-12:10.
XI.
Schválenie a účinnosť
Tento Organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 06. 10. 2017 pod číslom 2017/14116:2-10G0.

