Organizačný poriadok súťaže
GAŇOVA TARNAVA – súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy
špeciálnych základných škôl

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:
Organizátor súťaže:

Spojená škola J. Fabiniho 3, 052 01 Spišská Nová Ves
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Spojená škola J. Fabiniho 3, 052 01 Spišská Nová Ves

Prednes poézie a prózy je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov
špeciálnych základných škôl. Je založená na systematickej skupinovej alebo
individuálnej práci so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. Organizuje sa ako
prehliadka jednotlivcov – žiakov špeciálnych základných škôl a priamo súvisí
s výchovnovzdelávacím procesom.

II.
Charakteristika súťaže a jej poslanie
Súťaž GAŇOVA TARNAVA – súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy
špeciálnych základných škôl (ďalej len „GAŇOVA TARNAVA“) je organizovaná ako
postupová súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne. Jej cieľom je:
-

-

Prehĺbiť, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov ŠZŠ
v slovenskom jazyku;
Zvyšovať záujem o slovenský jazyk a literatúru;
Umožniť porovnanie vedomostí a zručností žiakov s mentálnym postihnutím
v rámci regiónov a na celoštátnej úrovni;
Prispievať k účelnému využívaniu voľného času žiakov ŠZŠ;
Vytvárať pre školy a pre pedagogických zamestnancov podnetné konkurenčné
prostredie na hodnotenie a porovnávanie kvality výchovno-vzdelávacieho
procesu v jednotlivých školách;
Vytvoriť rovnosť pre široké zapojenie sa žiakov do prehliadky;
Skvalitniť jazykový prejav žiakov a rozšíriť slovnú zásobu.

III.

Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií
Súťaž je organizovaná ako celoštátna.
Súťaže Gaňova Tarnava sa zúčastňujú žiaci ŠZŠ s mentálnym postihnutím
vzdelávaní vo variante A a B v nasledujúcich kategóriach:
I.
Kategória : žiaci 1.-3. Ročníka ŠZŠ poézia
Kategória : žiaci 1.-3. Ročníka ŠZŠ próza
II.
Kategória : žiaci 4.-6. Ročníka ŠZŠ poézia
Kategória: žiaci 4.-6. Ročníka ŠZŠ próza
III.
Kategória : žiaci 7.-9. Ročníka ŠZŠ poézia
Kategória: žiaci 7.-9. Ročníka ŠZŠ próza
Súťaž Gaňova Tarnava sa uskutočňuje v postupových kolách:
a) Školské kolo – zúčastňujú súťažiaci kategórie I.-III., ktorí prejavili záujem
o súťaž
b) Krajské kolo - zúčastňujú sa víťazi školského kola v I.-III. Kategórii
c) Celoštátne kolo - zúčastňujú sa víťazi krajského kola v I.-III. Kategórii
Školské kolo súťaže je pre všetky kategórie a koná sa v jednotlivých špeciálnych
základných školách.
Školské kolo riadi a organizuje predmetová školská komisia, ktorú touto
funkciou poverí riaditeľ školy
Úlohou školskej komisie je:
- Propagovať súťaž Gaňova Tarnava medzi žiakmi, získavať ich do súťaže,
pomáhať im odbornou radou, vybrať im vhodný výber prednesu a pripraviť ich
do ďalšieho kola;
- Zabezpečovať školské kolo po odbornej, obsahovej a organizačnej stránke
Školská komisia postupuje pri súťaži v súlade s organizačným poriadkom
s platnými metodicko-organizačnými pokynmi súťaže. Každú kategóriu hodnotí
trojčlenná hodnotiaca komisia.
Hodnotiaca komisia určuje poradie súťažiacich, predseda školskej komisie
oboznamuje súťažiacich s výsledkami a vyhlasuje víťaza danej kategórie. Diplom pre
víťaza podpíše predseda školskej komisie a riaditeľ školy.
Predseda školskej komisie vyhodnotí priebeh súťaže a úroveň školského kola
a tiež víťazov z každej kategórie nahlási prihláškou do krajského kola najneskôr
týždeň po skončení súťaže.
Krajské kolo sa koná pre víťazov školských kôl I. až III. kategórie.
Okresný úrad v sídle kraja poverí organizáciou krajského kola inštitúciu, ktorá
pozve víťazov školských kôl.
Okresný úrad v sídle kraja menuje predsedu súťaže Gaňova Tarnava, zároveň
vymenúva členov krajskej organizačnej komisie a krajskej hodnotiacej komisie.
Krajská organizačná komisia postupuje pri súťaži v súlade s organizačným
poriadkom s platnými metodicko-organizačnými pokynmi súťaže. Každú kategóriu
hodnotí trojčlenná hodnotiaca komisia.
Hodnotiaca komisia určuje poradie súťažiacich, predseda komisie oboznamuje
súťažiacich s výsledkami a vyhlasuje víťaza danej kategórie. Diplom pre víťaza
podpíše predseda krajskej hodnotiacej komisie a predseda súťaže.

Predseda krajskej komisie vyhodnotí priebeh súťaže a úroveň krajského kola a tiež
víťazov z každej kategórie nahlási prihláškou do celoštátneho kola najneskôr týždeň
po skončení súťaže.
Celoštátne kolo sa koná pre víťazov krajských kôl I. až III. kategórie.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poverí organizáciou
celoštátneho kola inštitúciu, ktorá pozve víťazov krajských kôl.
Generálny riaditeľ sekcie MŠVVaŠ SR menuje a odvoláva predsedu
celoštátnej odbornej komisie súťaže Gaňova Tarnava, zároveň vymenúva a odvoláva
členov komisie.

IV.
Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže a činnosť komisie
Súťaž Gaňova Tarnava po obsahovej a odbornej stránke riadi organizačná
komisia. Celoštátna odborná komisia postupuje pri súťaži v súlade s organizačným
poriadkom s platnými metodicko-organizačnými pokynmi súťaže. Každú kategóriu
hodnotí trojčlenná hodnotiaca komisia.
Hodnotiaca komisia určuje poradie súťažiacich, predseda komisie oboznamuje
súťažiacich s výsledkami a vyhlasuje víťaza danej kategórie. Diplom pre víťaza
podpíše predseda celoštátnej hodnotiacej komisie a predseda súťaže.
Predseda krajskej komisie vyhodnotí priebeh súťaže a úroveň celoštátneho kola.

-

Organizačná komisia zabezpečuje:
Odbornú a obsahovú náplň súťaže
Vydáva propozície a pokyny k prehliadke
Vyhodnocuje priebeh súťaže a úroveň jednotlivých ročníkov
Riadi a usmerňuje činnosť jednotlivých komisií
Školské organizačné komisie riadi vedenie školy.
Krajské organizačné komisie riadi a usmerňuje Okresný úrad v sídle kraja
Celoštátne organizačné komisie riadi a usmerňuje MŠVVaŠ SR.
Členstvo v komisiách súťaže Gaňova Tarnava je čestné a nezastupiteľné.

V.
Súťažné podmienky, zadania, hodnotenie vedomostí a zručností žiakov
Súťažiaci majú právo byť včas a v dostatočnom predstihu informovaní
o organizovaní súťaže a podmienkach účasti v nej.
Súťažiaci majú právo byť vopred oboznámení s kritériami hodnotenia a po
absolvovaní dostať diplom alebo potvrdenie o účasti a umiestnení v príslušnom kole.
Žiak súťaži v kategórií, ktorá zodpovedá jeho ročníku. Súťažiaceho nie je
možné zaradiť do vyššieho kola súťaže bez absolvovania nižšieho kola.
Súťažiaci sú povinní riadiť sa organizačným poriadkom súťaže, dostaviť sa
včas na súťaž a rešpektovať rozhodnutia komisie a propozíciami pre danú súťaž,
ktoré sú vydané školou.

Protest proti výsledkom a priebehu súťaže je možné podať predsedovi komisie
najneskôr 10 dní od vyhlásenia výsledkov príslušného kola.
VI.
Podmienky a spôsob zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia účastníkov
súťaže
Pri organizovaní všetkých kôl súťaže Gaňova Tarnava musia organizátori
dôsledne dodržiavať bezpečnostné a hygienické zásady platné pri práci s deťmi
a mládežou.
Za bezpečnosť a hygienu počas jednotlivých kôl zodpovedá na všetkých
stupňoch súťaže zodpovedný organizátor.
Na súťaže cestujú žiaci spravidla v sprievode pedagóga, alebo inej
zodpovednej osoby určenej riaditeľom príslušnej školy. Žiaci, ktorí nedosiahli vek 18
rokov potrebujú k účasti vo vyšších kolách písomný súhlas rodiča.
VII.
Štruktúra rozpočtu
Školské kola súťaže Gaňova Tarnava sa finančne zabezpečujú z prostriedkov
školy.
Krajské kolo súťaže Gaňova Tarnava je finančne zabezpečené príslušným
Okresným úradom v sídle kraja.
Celoštátne kolo finančne zabezpečuje MŠVVaŠ SR v rámci schváleného
rozpočtu v zmysle platných právnych predpisov.
Jednotlivé kolá je možné finančne zabezpečovať aj z iných zdrojov ( napr.
sponzorstvo, nadácie a pod.)

VIII.
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže GAŇOVA TARNAVA – súťažná
prehliadka v prednese poézie a prózy špeciálnych základných škôl, schválený
ministerstvom školstva pod číslom 2010-2730/49953:2-914.

IX.
Schválenie a účinnosť
Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 4. 10. 2017 pod číslom 2017/14123:2-10G0 s účinnosťou
od 1. januára 2018.

