Organizačný poriadok súťaže
Celoštátne športové hry reedukačných centier a diagnostických centier - dievčatá
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, 813 30 Bratislava
Združenie odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych
výchovných zariadení Slovenska Palárikova 1602/1 Snina (ZOUS)

Organizátor súťaže:

organizátor súťaže je členom ZOUS a každý rok sa mení

II.
Charakteristika súťaže a jej poslanie
1 Súťaž „Celoštátne športové hry reedukačných centier a diagnostických centier (ďalej len
„RC a DC“) dievčatá“ je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov RC a DC . Je založená
na systematickej skupinovej alebo individuálnej práci so žiakmi so zdravotným
znevýhodnením. Organizuje sa ako osobitná motivácia na rozvoj a talent žiakov, na
základe ich súťaživosti a prispieva k vytváraniu trvalej celoživotnej aktivity, ktorá má
priamy súvis s výchovno-vzdelávacím procesom.
2 Hlavné ciele súťaže sú zamerané:
tvorivé rozvíjanie kompetencii 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.

III.
Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórii
1 Súťaž „Celoštátne športové hry RC a DC dievčatá“ je určená pre žiakov RC a DC.
2 Súťaž má charakter porovnávania športovej zdatnosti žiakov RC a DC, nemá postupový
charakter.
3 Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií: žiačky ( od 11 – do 15 r.) a dorastenky ( od 15 do 18 r.) jednotlivých športových disciplín:
žiačky - ľahká atletika
- beh na 60 m

- beh na 800 m
- štafeta 4x 60 m
- vrh guľou
- skok do diaľky
- skok do výšky
dorastenky - ľahká atletika
- beh na 100 m
- beh na 1500 m
- štafeta 4x 100 m
- vrh guľou
- skok do diaľky
- skok do výšky
hádzaná
volejbal
stolný tenis

IV.
Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže a činnosti odborných komisií
1 Vyhlasovateľom každého ročníka celoslovenskej súťaže „Celoštátne športové hry RC
a DC dievčatá“ je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
2 Súťaž je metodicky, odborne, organizačne, technicky a finančne zabezpečovaná
organizátorom podujatia. Odbornú stránku celoštátnej súťaže riadi celoštátna odborná
komisia.
3 Činnosť celoštátnej odbornej komisie riadi jej predseda.
4 Predsedu a členov celoštátnej odbornej komisie vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ
sekcie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe návrhu Rady
riaditeľov ZOUS.
5 Organizátor podujatia pripraví a zverejní formou propozícií súťaže podrobnosti o priebehu,
organizácii a jednotlivých športových disciplínach. Propozície vydáva najneskôr v mesiaci
december, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa súťaž uskutoční.
6 Celoštátna odborná komisia zostaví hodnotiacu správu o priebehu celej súťaže.
Predseda celoštátnej odbornej komisie súťaže zašle organizačnému útvaru Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý je gestorom súťaže, správu o priebehu súťaže
spolu s výsledkovou listinou do tridsať dní od uskutočnenia celoštátnej súťaže vrátane
prehľadu zapojenia žiakov.
7 Výkony súťažiacich hodnotia rozhodcovia a odborná komisia.
8 Súťažné práce môžu byť individuálne alebo kolektívne.
V.
Súťažné podmienky a hodnotenie výkonov
1
2
3
4

Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci RC a DC.
Žiak bude zaradený do jednotlivých športových disciplín.
Počet súťažiacich družstiev z jednotlivých zariadení je stanovený organizátorom.
Hodnotenie športovej súťaže stanoví organizátor súťaže v propozíciách.

VI.
Identifikačné údaje organizátora súťaže
1

Identifikačné a kontaktné údaje organizátora súťaže sú zverejnené na webovej stránke
ZOUS a v propozíciách súťaže.

VII.
Podmienky účasti žiakov v súťaži a rámcový kľúč
Súťaž nemá postupový charakter.

VIII.
Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov súťaže
1. Počas organizovania súťaže musí byť dodržaná bezpečnosť a ochrana zdravia /ďalej
len „bezpečnosť“/ všetkých účastníkov súťaže a sprievodných podujatí.
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, ktorú písomne poverí riaditeľ školy.
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 a s ňou súvisiacich podujatí dodržiavanie
príslušných bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné a účinné. (čl. 8, smernice č.
23/2017)
IX.
Odborná príprava žiakov na celoštátnu súťaž
Odborná príprava žiakov na súťaž je realizovaná v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu a v mimoškolskej činnosti.
X.
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 na jednotlivé súťaže.
2 Z finančných prostriedkov určených na zabezpečenie súťaže je možné uhradiť aj 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.

XI.
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa organizačný poriadok Športových hier RC, DC dievčatá, schválený
Ministerstvom školstva pod číslom 2010-11160/24452:1-914.

XII.
Schválenie a účinnosť
Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 16. 10. 2017 pod číslom 2017/14928:2 10G0 s účinnosťou od 1.
januára 2018.

