Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Organizačný poriadok súťaže
Biblická olympiáda
z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy

Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku,
Palisády 46, PO BOX 289, 810 00 Bratislava

Organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda z evanjelického a. v. náboženstva
a náboženskej výchovy (ďalej len „biblická olympiáda“) je vypracovaný v súlade
so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017
o súťažiach (ďalej len „smernica 23/2017“).
Čl. 1
Charakteristika a poslanie súťaže
1.

Biblická olympiáda je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov štátnych, cirkevných
a súkromných základných škôl a stredných škôl. Je založená na systematickej práci
s talentovanou mládežou, podporuje jej súťaživosť, napomáha rozvíjať jej talent, nadanie
a duchovnú zrelosť mladých ľudí. Organizuje sa tak v čase vyučovacieho procesu, ako aj
mimo neho.

2.

Činnosť pedagogických zamestnancov a žiakov škôl na biblickej olympiáde sa hodnotí
ako činnosť, ktorá priamo súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom na týchto školách.
Prípravu žiakov na olympiádu treba morálne a finančne oceniť.

3.

Vyhlasovateľom Biblickej olympiády je Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku (ďalej len
„ECAV na Slovensku“) a spoluvyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Súťaž má postupový charakter
a končí sa celoslovenským kolom. Je realizovaná formou predmetovej olympiády. Jej
poslaním je:
a) prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov na školách,
b) rozvíjať teoretické a odborno-duchovné schopnosti žiakov, vytvárať úprimný
a trvalý vzťah k cirkvi a kresťanskej viere,
c) viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti,
d) prispieť k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času,
e) umožniť pedagogickým pracovníkom škôl využívať poznatky, získané na iných
súťažiach a olympiádach, na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu,
f) vytvárať podmienky pre vzornú reprezentáciu ECAV na Slovensku.
Čl. 2
Štruktúra súťaže, počet kôl, počet a charakteristika kategórií

1.

Súťažiaci sú rozdelení do dvoch skupín, podľa typu škôl. Skupina súťažiacich za štátne
a súkromné školy a skupina súťažiacich za cirkevné školy.

2.

Súťaž skupiny za štátne a súkromné školy prebieha v troch kolách – školské kolo,
seniorátne kolo a celoslovenské kolo.

3.

Súťaž skupiny za cirkevné školy prebieha v troch kolách – triedne kolo, školské kolo a
celoslovenské kolo.

4.

Súťažiaci súťažia v štyroch kategóriách, a to:
a) v 1. kategórii žiaci 3. a 4. ročníka základných škôl;
b) v 2. kategórii žiaci 5. a 6. ročníka základných škôl a žiaci prímy osemročných
gymnázií;

c)

v 3. kategórii žiaci 7. až 9. ročníka základných škôl a sekundy až kvarty
osemročných gymnázií;
d) v 4. kategórii žiaci stredných škôl a kvinty až oktávy osemročných gymnázií.
Čl. 3
Odborné a organizačné zabezpečenie súťaže a činnosť odborných komisií
1.

Odborné zabezpečenie biblickej olympiády riadi odborná komisia biblickej olympiády.

2.

Organizačné zabezpečenie biblickej olympiády riadi tajomník pre školy a náboženskú
výchovu Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku (ďalej len „tajomník pre
školy a náboženskú výchovu GBÚ“).

3.

Súťaž v senioráte a na cirkevnej škole organizačne zabezpečujú seniorátni a školskí
koordinátori. Seniorátneho koordinátora určí senior, koordinátora na cirkevnej škole určí
riaditeľ školy.

4.

Seniorálni koordinátori a koordinátori na evanjelických cirkevných školách zodpovedajú
za doručenie učebných, ale aj ostatných materiálov a informácií cirkevným zborom
a učiteľom náboženstva.

5.

Seniorálni koordinátori a koordinátori na evanjelických cirkevných školách nahlásia
zloženie odbornej komisie pre hodnotenie testov pre seniorálne a školské kolo, pošlú
prihlášky pre postupujúcich zo seniorálneho a školského kola do celoslovenského kola
biblickej olympiády tajomníkovi pre školy a náboženskú výchovu GBÚ.
Čl. 4
Súťažné podmienky, zadanie, hodnotenie vedomostí a zručností žiakov

1.

Propozície súťaže so súťažnými témami vyhlasuje na každý školský rok celoslovenská
odborná komisia.

2.

Súťaž prebieha formou testov.

3.

Testy pre triedne a školské kolá pripravujú vyučujúci náboženskú výchovu.

4.

Celoslovenská odborná komisia vypracuje testy pre seniorátne a celoslovenské kolo
biblickej olympiády. K testom pripraví bodové hodnotenie pre jednotlivé kategórie.

5.

Hodnotenie vedomostí a zručností prebieha súčtom bodov v jednotlivých testoch.

6.

Najvyšší súčet bodov určí víťazov jednotlivých kategórií.

7.

Celkového víťaza celoslovenského kola určí najvyššie percento úspešnosti riešenia
súťažných testov.

Čl. 5
Identifikačné údaje a kontaktné údaje organizátora súťaže
Hlavným organizátorom súťaže je:
Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku
Misijno-vzdelávacie oddelenie
Palisády 46
P. O. Box 289
810 00 Bratislava
tel. č.: 02/54 20 12 32
email: skoly@ecav.sk
Čl. 6
Podmienky účastí žiakov v súťaži a rámcový postupový kľúč
1.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci príslušnej kategórie, ktorí navštevujú evanjelické a. v.
náboženstvo na cirkevných školách a náboženskú výchovu na štátnych a súkromných
školách.

2.

Do seniorátneho a školského kola postupujú víťazi, ktorí obsadili 1., 2., a 3. miesto
v triednych kolách.

3.

Do celoslovenského kola biblickej olympiády postupujú víťazi každej kategórie, ktorí
obsadili 1. miesto v seniorálnom a školskom kole.

4.

V prípade, že príslušná komisia v danej kategórii a type škôl zodpovedne zváži
dosiahnuté výsledky účastníkov súťaže, nemusí byť udelené 1., 2. ani 3. miesto.
Čl. 7
Podmienky a spôsob zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia účastníkov súťaže

1.

Počas organizovania súťaže zodpovedajú organizátori za dodržiavanie bezpečnosti
a ochrany zdravia všetkých účastníkov.

2.

Na súťaž cestujú žiaci spravidla v sprievode pedagóga alebo inej plnoletej, zodpovednej
osoby, určenej riaditeľom školy.

3.

Žiaci, ktorí nedosiahli vek 18 rokov, potrebujú k účasti v celoslovenskom kole biblickej
olympiády písomný súhlas zákonného zástupcu.
Čl. 8
Odborná príprava žiakov na školské, seniorálne a celoštátne kolo súťaže

1.

Žiakov na cirkevných školách na súťaž pripravuje vyučujúci predmetu evanjelické a. v.
náboženstvo alebo duchovný správca školy.

2.

Žiakov na štátnych a súkromných školách pripravuje na súťaž vyučujúci náboženskej
výchovy alebo zborový farár.
Čl. 9
Štruktúra rozpočtu, použitie a postup pri zúčtovaní finančných prostriedkov

1.

Finančné prostriedky na súťaž poskytne MŠVVaŠ SR na príslušný rozpočtový rok
organizátorovi súťaže prostredníctvom príslušného Okresného úradu – odboru školstva
na základe žiadosti a predloženého rozpočtu.

2.

Finančné prostriedky, získané z rozpočtu MŠVVaŠ SR, použije organizátor na prípravu
a zabezpečenie súťaže a na úhradu výdavkov súvisiacich so súťažou v zmysle smernice
č. 23/2017.

3.

Finančné prostriedky na zabezpečenie súťaže organizátor získa aj od nadácií, sponzorov,
mimovládnych organizácii, svojich zdrojov a účastníkov súťaže.

4.

Po ukončení súťaže predloží organizátor okresnému úradu – odboru školstva vyúčtovanie
finančného preddavku.
Čl. 10
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda z evanjelického a. v.
náboženstva a náboženskej výchovy, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky pod číslom 2010-14386/38829:55-916.

Čl. 11
Schválenie a účinnosť
Tento organizačný poriadok schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky dňa 20.09.2017 pod číslom 2017/13501:2-10H0 s účinnosťou
od 01.01.2018.

