Organizačný poriadok súťaže
Celoslovenská vedomostná súťaž žiakov so sluchovým postihnutím
s medzinárodnou účasťou
v jazykových zručnostiach a v matematike

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(ďalej len
ministerstvo)
Organizátor súťaže:

Spojená škola internátna Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava
Občianske združenie Galant, Majerská 3/E, 821 07 Bratislava
II.
Charakteristika a poslanie súťaže

1. Celoslovenská vedomostná súťaž žiakov so sluchovým postihnutím
s medzinárodnou účasťou v jazykových zručnostiach a v matematike (ďalej
CVS SP) je určená žiakom so sluchovým postihnutím.
2. Súťaž sa koná každý rok. Účasť na súťaži je pre žiakov dobrovoľná.
3. Poslaním súťaže je
a) vyhľadávať žiakov s jazykovým a matematickým nadaním a podporovať
ich záujem o sebavzdelávanie;
b) vytvárať pre žiakov, pedagogických zamestnancov a jednotlivé školy
konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie schopností, zručností,
vedomostí a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu;
c) systematická práca so žiakmi, podpora súťaživosti žiakov, ich vzťahu ku
kolektívnej práci a zodpovednosti.
4. Súťaž CVS SP je najstaršou predmetovou súťažou pre žiakov so sluchovým
postihnutím, vytvára priestor pre rozvoj jazykových a matematických
kompetencií žiakov so sluchovým postihnutím.
5. Súčasťou súťaže je aj vzdelávacia časť pre pedagógov – odborný seminár,
ktorý prispieva k ďalšiemu rozvíjaniu a odovzdávaniu skúseností v oblasti
pedagogických kompetencií učiteľov sluchovo postihnutých.
6. Činnosť pedagogických zamestnancov a žiakov na súťaži sa hodnotí ako
činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom v školách.

III.
Štruktúra súťaže, kategórie súťaže

1. Súťaž je postupová. Školské kolá organizujú samostatne jednotlivé školy a to
na báze dobrovoľnosti. Zo školských kôl sú žiaci nominovaní svojou školou
priamo do celoslovenského kola súťaže CVS SP s medzinárodnou účasťou.

2. Kategórie:
a) Vekové kategórie:
kategória mladších žiakov: slovenské školy: 6.ročník,7.ročník,
české školy: 7.ročník,8.ročník;
kategória starších žiakov: slovenské školy: 8.ročník, 9.ročník,
české školy: 9.ročník,10. ročník.
b) Predmetové kategórie:
jazykové zručnosti (čeština alebo v slovenčina,...)
matematika.
3. Súťaže sa môžu za každú školu zúčastniť maximálne štyria účastníci.

IV.
Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže
1. Z poverenia ministerstva preberá usporiadateľská škola zodpovednosť za
zabezpečenie kvalitného a nerušeného priebehu súťaže CVS SP, ako i za
zabezpečenie vhodných súťažných podmienok pre všetkých účastníkov
súťaže.
2. Poverená škola vyhlasuje nový ročník súťaže CVS SP do 30. septembra,
organizačné podrobnosti zverejní formou propozícií súťaže na webovom sídle
školy.
3. Slovenskému kolu súťaže CVS SP s medzinárodnou účasťou predchádzajú
školské kolá. Organizovaním a zabezpečením školského kola súťaže poveruje
riaditeľ školy učiteľa slovenského jazyka a literatúry a učiteľa matematiky
alebo iného pedagóga. Školské kolá súťaže sa uskutočnia do 25. februára v
danom školskom roku.
4. Uzávierka prihlášok a príspevkov do celoštátneho kola súťaže CVS SP je
najneskôr 15. marca v danom školskom roku. Prihlášky do celoslovenského
kola
súťaže
CVS
SP
sa
zasielajú
na
mailovú
adresu
o.minarova@hotmail.com.
5. Celoslovenské kolo súťaže CVS SP s medzinárodnou účasťou sa uskutoční
vždy vo štvrtok po veľkonočných sviatkoch.

6. Súťaž CVS SP sa organizuje v priestoroch SŠI na Hrdličkovej ul. č. 17 v
Bratislave.
1. Odbornú stránku súťaže CVS SP riadi odborná komisia. Na jej čele stojí
predseda odbornej komisie: RNDr. Oľga Minárová, Spojená škola internátna
Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava,
2. Predsedu a členov odbornej komisie vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ
sekcie regionálneho školstva ministerstva na základe návrhu organizátora
súťaže.
3. Predseda odbornej komisie riadi činnosť komisie, zodpovedá za jej činnosť a
za priebeh súťaže CVS SP.
4. Predseda odbornej komisie zhodnotí priebeh podujatia, vypracuje písomnú
správu o priebehu, úrovni a výsledkoch súťaže. Správu spolu s výsledkovou
listinou zašle predseda príslušnému organizačnému útvaru ministerstva, ktorý
je gestorom súťaže do tridsiatich dní po ukončení súťaže CVS SP.

V.
Súťažné podmienky, zadania, hodnotenie vedomostí a zručností žiakov
1. Podmienkou účasti žiakov v CVS SP je taká strata sluchu žiaka, na základe
ktorej mu bol pridelený preukaz „ZŤP“ resp. ZŤP/S. Účasť sluchovo
postihnutých žiakov v CVS SP je dobrovoľná, žiaci sú do celoslovenského
kola súťaže CVS SP delegovaní školou.
2. Na súťaž CVS SP je potrebné sa včas prihlásiť prostredníctvom súpisky.
Každá zúčastnená škola musí vyplniť súpisku, ktorá obsahuje:
a) presnú adresu školy,
b) školský rok,
c) mená a priezviská súťažiacich žiakov, dátum narodenia žiakov, stupeň
straty sluchu, kategóriu,
d) meno a priezvisko učiteľa, ktorý príde so žiakmi.
Za pravdivosť údajov uvedených na súpiske zodpovedá štatutárny zástupca
školy.
3. Neúčasť prihlásených žiakov na súťaži CVS SP je vysielajúca škola povinná
ospravedlniť organizátorovi súťaže aspoň dva dni pred súťažou. Ak prihlásená
škola neúčasť svojich žiakov neospravedlní, bude hradiť výdavky za stravu
neospravedlnených žiakov.
4. Každý žiak, ktorý sa zúčastňuje súťaže CVS SP, je povinný preukázať svoju
totožnosť, ak ho organizátor súťaže k tomu vyzve.
5. Z poverenia MŠVV a Š SR odborná komisia na riadenie CVS SP zabezpečí
prípravu súťažných testov a pravidlá hodnotenie súťažných testov pre každý
predmet zvlášť.
6. Testy pre žiakov kategórie mladších žiakov sa vypracovávajú z učiva
maximálne 6.ročníka ŠVP. Testy pre žiakov kategórie starších žiakov sa
vypracovávajú z učiva maximálne 8.ročníka ŠVP.
7. Na prvých miestach sa umiestňujú žiaci s najvyšším počtom bodov.

8. V prípade nízkej úspešnosti žiakov pri riešení testov je v kompetencii odbornej
poroty rozhodnutie o udelení/neudelení 1., 2., 3. miesta.
9. V prípade, ak žiaci získajú rovnaký počet bodov, o umiestnení žiakov
rozhoduje čas, za aký títo žiaci vypracovali súťažné práce.
V prípade, ak žiaci získajú rovnaký počet bodov a vypracujú súťažné práce za
rovnaký čas, žiaci získavajú spoločné umiestnenie na miestach: 1.- 2 . alebo
2. – 3.
10. Umiestnení víťazi sú ohodnotení cenami.
Práva a povinnosti súťažiacich a usporiadateľov súťaže
1. Žiaci so sluchovým postihnutím majú právo na sprostredkovanie podávaných
informácií a pokynov k súťaži v hovorenom jazyku alebo v posunkovom
jazyku, resp. v hovorenom aj posunkovom jazyku. Usporiadateľ súťaže je
povinný zabezpečiť pre žiakov tlmočenie do príslušného posunkového jazyka
– českého aj slovenského.
2. Povinnosťou súťažiacich a usporiadateľov súťaže je oboznámiť sa
s organizačným poriadkom súťaže a dodržiavať ho.
3. Povinnosťou súťažiacich žiakov je rešpektovať školský poriadok
usporiadateľskej školy.

VI.
Podmienky a spôsob zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia
účastníkov súťaže CVS SP

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia (ďalej len „BOZ“) súťažiacich v priebehu
všetkých aktivít v rámci súťaže CVS SP musí byť zabezpečovaná podľa
osobitných predpisov a v súlade s právnymi normami BOZ pri práci, výchove
a vyučovaní uvedených v Zákonníku práce.
2. Za pedagogický sprievod, dopravu do miesta súťaže a späť, zdravotný stav
a poistenie súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola.
3. Za bezpečnosť počas podujatia zodpovedá organizátor súťaže a pedagogický
dozor zo zúčastnených škôl.
VII.
Odborná príprava žiakov na celoštátnu súťaž
Príprava žiakov na súťaž sa realizuje v rámci výchovnovzdelávacieho
procesu, mimoškolskej činnosti a krúžkovej činnosti.

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

1. Celoštátne kolo súťaže finančne zabezpečuje MŠVV a Š SR, vyhlasovateľ
súťaže CVS SP a usporiadatelia celoštátneho kola.
2. Cestovné náklady – maximálne do výšky 50% a náklady na stravu uhrádzajú
všetkým súťažiacim žiakom a pedagógom vyhlasovatelia súťaže z
prostriedkov určených na súťaž podľa platných predpisov.
3. Finančné prostriedky v celoštátnom kole s medzinárodnou účasťou sú určené
na uhradenie týchto nákladov:
a) cestovné účastníkov súťaže (súťažiaci žiaci, pedagogický dozor,
členovia komisie,...);
b) stravovanie účastníkov súťaže (súťažiaci žiaci, pedagogický
dozor, členovia komisie,
organizátori súťaže,...);
c) materiálno – technické zabezpečenie súťaže (kancelárske potreby,
drobný tovar, prenájom nevyhnutnej techniky a pomôcok, nákup
tovarov potrebných na uskutočňovanie súťaží zručností v rôznych
odboroch, telekomunikačné výdavky, tlač, kopírovanie, výroba
potrebných materiálov, ...)
d) odmeny za vykonanú prácu;
e) ceny na súťaže.
4. Organizátor celoštátneho kola súťaže CVS SP s medzinárodnou účasťou
predloží návrh rozpočtu súťaže príslušnej sekcii MŠVV a Š SR do 30. júna
kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom sa súťaž uskutoční.
5. Zúčtovanie finančných prostriedkov predloží odborná komisia najneskôr do
troch mesiacov od realizácie súťaže ministerstvu. Za správnosť zúčtovania
finančných prostriedkov zodpovedá predseda odbornej komisie.

IX.
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa organizačný poriadok Celoslovenskej vedomostnej súťaže žiakov so
sluchovým postihnutím s medzinárodnou účasťou v jazykových zručnostiach
a v matematike, schválený Ministerstvom školstva pod číslom 2010-11148/24432:1914.

X.

Schválenie a účinnosť
Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 05. 10. 2017 pod číslom 2017/14402:2-10G0 s účinnosťou
od 1. januára 2018.

