Organizačný poriadok súťaže
Celoslovenské športové hry zrakovo postihnutých žiakov s medzinárodnou
účasťou

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 Slovenskej republiky
Stromová 1, 83101 Bratislava
Organizátor súťaže: Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča
II.
Charakteristika súťaže a jej poslanie
Šport je pre zrakovo postihnutých žiakov mimoriadne dôležitý pre rozvoj ich telesných
schopností, no spolu s nimi sa rozvíjajú aj ich ďalšie schopnosti – komunikačné, sociálne,
integračné.
Zrakovo postihnutí žiaci majú svoje športy, ktoré vychádzajú zo športov pre bežnú populáciu
ale sú aplikované vzhľadom na ich postihnutie. Preto nemôžu súťažiť s svojimi vrstovníkmi
v bežných školách. Celoslovenské športové hry s medzinárodnou účasťou sú pre nich jedinou
príležitosťou vyskúšať si, čo dokážu.

1 Hlavné ciele súťaže sú zamerané:
tvorivo rozvíjať kompetencie žiakov v telesnej a športovej výchove,
rozvoj pozitívneho vzťahu k celoživotnej pohybovej aktivite,
vyhľadávanie talentovaných žiakov v športe,
podporovanie a rozvoj talentu žiakov,
vytváranie konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich schopností,
zručností a vedomosti formou súťaženia,
športovými aktivitami podporovať
rozvoj kompenzačných a reedukačných
mechanizmov, rozvoj priestorovej orientácie a samostatného pohybu, rozvoj
pohybových schopností a zručností zrakovo postihnutých detí.

III.
Štruktúra hier a charakteristika kategórii

1 Športové hry zrakovo postihnutých žiakov sú určené pre žiakov vo veku do 16 rokov.
2 Kategórie zrakového postihnutia B1, B2, B3 podľa medzinárodnej klasifikácie.
3 Na športové hry nominujú družstvá vedenia špeciálnych škôl a vedenia centier
špeciálnopedagogického poradenstva (zo žiakov vzdelávaných v bežných školách).
Z nominovaných družstiev organizátor vyberie účastníkov hier podľa nahlásených
výsledkov zo školských súťaží.
4 Na športové hry sa môžu prihlásiť aj družstvá zo zahraničia, jednotliví účastníci musia
spĺňať všetky podmienky.

IV.
Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže a činnosti odbornej komisie

1 Vyhlasovateľom každého ročníka Športových hier pre zrakovo postihnutých žiakov je
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
2 Športové hry sú metodicky, odborne, organizačne, technicky a finančne zabezpečované
organizátorom súťaže. Odbornú stránku hier riadi odborná komisia vymenovaná
organizátorom.
3 Činnosť odbornej komisie riadi jej predseda.
4 Predsedu a členov celoštátnej odbornej komisie vymenúva a odvoláva riaditeľ Spojenej
školy internátnej, Nám. Š. Kluberta 2, Levoča
5 Organizátor podujatia pripraví a zverejní formou propozícií súťaže podrobnosti o priebehu,
organizácii a jednotlivých športových disciplínach .
6 Odborná komisia dohliada na regulérnosť súťaží a dodržiavanie propozícií. Zostaví
hodnotiacu správu o priebehu celej súťaže.
Predseda odbornej komisie súťaže
v spolupráci s organizátorom súťaže vypracuje a zašle správu o priebehu súťaže
organizačnému útvaru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý je
gestorom súťaže, spolu s výsledkovou listinou do tridsať dní od uskutočnenia športových
hier vrátane prehľadu zapojenia žiakov.
7 Výkony súťažiacich hodnotia rozhodcovia a odborná komisia.
8 Za organizačné zabezpečenie zodpovedá organizátor súťaže
9 Do organizačného zabezpečenia patrí:
vypracovanie a zverejnenie propozícií,
spolupráca so spoluorganizátormi súťaže,
zabezpečenie priestorov k realizácii súťaže,
zabezpečenie cien: diplomy a vecné ceny,
organizačné, technické a finančné zabezpečenie činnosti,
organizačné zabezpečenie slávnostného odovzdávania cien,
organizačné,
priestorové,
materiálno-technické
a personálne
zabezpečenie
sprievodných podujatí,
fotodokumentácia, dokumentácia súťaže.

V.
Podmienky účasti žiakov v súťaži

1 Do súťaže sa môžu vedenia škôl a vedenia CŠPP prihlásiť žiakov základných škôl
a špeciálnych škôl vo veku do 16 rokov.
2 Zrakové postihnutie a zaradenie do kategórie B1, B2 a B3 potvrdzuje vedenie školy a
CŠPP na základe osobnej dokumentácie žiaka.
3 Zaradenie súťažiacich družstiev z jednotlivých škôl a zariadení stanoví organizátor.
4 Odborná komisia hier je zložená z 2 členov a predsedu.
5 V každej súťažnej disciplíne jednotlivcov sú udeľované diplomy a medaily, v súťažnej
disciplíne družstiev poháre. Vecné ceny za umiestnenie sú udeľované podľa
rozhodnutia odbornej komisie.
6 Výsledky športových hier budú zverejnené na webovom sídle organizátora a zaslané
elektronickou poštou všetkým účastníkom súťaže.
7 Organizátor súťaže uvedie v databáze škôl spracovanej a zaslanej Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR umiestnenie žiakov príslušných škôl
v celoštátnom kole súťaže v zmysle smernice 23/2017 o súťažiach najneskôr do 30.
októbra kalendárneho roka.
8 Hry nemajú postupový charakter.

VI.
Identifikačné údaje organizátora
1
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VII.
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže
1. Počas organizovania súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia .
2. Za dodržiavanie bezpečnosti počas súťaže zodpovedá organizátor súťaže
a pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom školy alebo školského zariadenia.
3. Do miesta konania súťaže a späť cestujú deti a žiaci v sprievode pedagogického
zamestnanca školy, alebo školského zariadenia, alebo v sprievode inej plnoletej
osoby.
4. Na účasť detí a neplnoletých žiakov na súťaži mimo sídla školy je potrebný písomný
súhlas ich zákonného zástupcu, ktorý zabezpečí a uschová vysielajúca organizácia.

5. Organizátor súťaže zabezpečí počas súťaže a s ňou súvisiacich podujatí dodržiavanie
príslušných bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné a účinné (čl. 8 smernice č.
23/2017).

VIII.
Odborná príprava žiakov na celoštátnu súťaž
1

Odborná príprava žiakov na športové hry je realizovaná v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu a v mimoškolskej činnosti.
IX.
Štruktúra rozpočtu, použitie a postup pri zúčtovaní finančných prostriedkov

1 Organizátor súťaže a okresný úrad v sídle kraja vedú účtovnú evidenciu použitých
finančných prostriedkov v analytickom členení tak, aby poskytovala prehľad
o vynaložených finančných prostriedkoch za každý kalendárny rok.
2 Z finančných prostriedkov určených na zabezpečenie hier je možné uhradiť výdavky
súvisiace s organizovaním súťaže na:
cestovné účastníkov súťaže,
stravovanie účastníkov súťaže,
ubytovanie účastníkov súťaže,
materiálno-technické zabezpečenie súťaže zohľadňujúce špecifické potreby danej
súťaže vrátane nákladov na prípravu, zasadnutia príslušných odborných komisií,
riešenie experimentálnych úloh, kancelárske potreby, drobný tovar, prenájom
nevyhnutnej techniky a pomôcok, nákup tovarov potrebných na uskutočňovanie súťaží,
telekomunikačné výdavky, tlač, kopírovanie a výrobu potrebných materiálov,
priestorové zabezpečenie súťaže,
odmeny za vykonanú prácu,
ceny na súťaže.

X.
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa organizačný poriadok Športových hier zrakovo postihnutých žiakov schválený
Ministerstvom školstva pod číslom 2010-11165/24461:1-914.
.
XI.
Schválenie a účinnosť

Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 16.10.2017 pod číslom 2017/14917:2-10G0 s účinnosťou od 1.
januára 2018.

