
POZVÁNKA K ÚČASTI NA OKRESNÍM KOLE SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY 

DĚTSKÝCH SÓLOVÝCH RECITÁTORŮ – DĚTSKÁ SCÉNA 

 

PROPOZICE 

 

Datum konání: 20. března 2018 

Místo konání : ZŠ a MŠ Lochovice, č. p. 4, Lochovice 267 23 

Prezence :  8.00 – 9.00 hod. 

Zahájení soutěže:  9.00 hod. 

Startovné : 40,- Kč (hradí každý soutěžící) 

Účastníci : do okresního kola postupují 2 nejlepší v dané kategorii školního kola  

Vyhodnocení : 3 nejlepší dané kategorie obdrží diplom a cenu při minimálním naplnění 

kategorie 5 účastníků, do krajského kola postupují 2 nejlepší v každé věkové 

kategorii. 

S sebou : přezůvky a osobní potřeby 

Ukončení soutěže: předpokládaný konec ve 13.00 hod. 

 

Organizace soutěže 
Žáci soutěží ve čtyřech věkových kategoriích. 

1. věková kategorie – žáci 2. a 3. třídy 

2. věková kategorie – žáci 4. a 5. třídy 

3. věková kategorie – žáci 6. a 7. třídy 

4. věková kategorie – žáci 8. a 9. třídy 

Soutěžící 1. a 2. věkové kategorie si připraví jeden text přiměřené délky a obtížnosti. 

Soutěžící 3. a 4. věkové kategorie si připraví dva texty přiměřené délky a obtížnosti. 

Tříčlenná porota má po vyslechnutí všech soutěžících dané kategorie poradu, na níž zhodnotí 

výkony a dá podklady organizátorovi soutěže, aby zveřejnil výsledky. Vytištěné diplomy jsou 

předávány přímo na soutěži, v případě nutného odjezdu žáka (spoje – dopravní situace) se 

organizátor soutěže domluví na předání s pedagogický doprovodem. Organizátor soutěže 

následně rozešle výsledkovou listinu všem zúčastněným školám. 

Pro postup do krajského kola je nutné co nejrychlejší dodání podkladů (přihlášky s podpisem 

rodičů a texty) organizátorovi soutěže. Prosíme o nepokreslené a úhledné podklady.  

 

Hlavní kritéria hodnocení 

1. přirozenost dětského jazykového projevu 

2. vhodný výběr textu, umělecká hodnota textu 

3. pochopení textu a správná interpretace 

4. celková úroveň projevu 

 

Další 

Cestovní náklady účastníkům soutěže a pedagogickému dozoru hradí vysílající škola. 

Pro všechny účastníky bude připraveno malé občerstvení.  

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. března 2018 na adresu školy ZŠ a MŠ 

Lochovice, č. p. 3, Lochovice 267 23 nebo na e-maily  

sarka.vasikova@skolalochovice.cz a zs.lochovice@sendme.cz 

 

  za ZŠ a MŠ Lochovice organizátor soutěže Mgr. Šárka Vašíková 
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Přihláška na recitační soutěž – Dětská scéna 

okresní kolo 20. 3. 2018 – Berounsko 

 

 

 

 

Údaje o žákovi 

 

Jméno žáka  

Datum narození  

Bydliště 
 

 

Třída  Věková kategorie  

Škola 
 

 

Podpis žáka  

1. přednášená báseň 

Autor  

Název  

2. přednášená báseň 

Autor  

Název  

Pedagogický doprovod  

Jméno 

pedagogického 

doprovodu 

 

Podpis  

pedagogického 

doprovodu 

 

Poznámka:   



ORGANIZAČNÍ ŘÁD 

OKRESNÍHO KOLA RECITAČNÍ SOUTĚŽE 
 

1. Okresní kolo recitační soutěže se koná v rámci celostátní soutěžní přehlídky 

dětských sólových recitátorů a je postupové. 
 

2. Do okresního kola postupují 2 vítězové jednotlivých kategorii školních, nebo třídních 

kol, kdyby nebylo možné školní, nebo třídní kolo uskutečnit, pak se mohou účastnit 

žáci nominovaní školou (vždy 2 v jedné kategorii). Nelze při neúčasti v jedné věkové 

kategorii nominovat v jiné více žáků. 

 

3. Jsou čtyři věkové kategorie soutěžících, pro zařazení je rozhodující postupový ročník 

ZŠ nebo příslušný ročník víceletého gymnázia. 

1. věková kategorie – žáci 2. a 3. třídy 

2. věková kategorie – žáci 4. a 5. třídy 

3. věková kategorie – žáci 6. a 7. třídy 

4. věková kategorie – žáci 8. a 9. třídy 

 

4. Soutěžící 1. a 2. věkové kategorie si připraví jeden text. 

 

5. Soutěžící 3. a 4. věkové kategorie si připraví 2 texty. 

 

6. Tříčlenná porota hodnotí přednes žáka, jeho ztotožnění s textem, přiměřenost textu 

věku a povaze osobnosti recitátora, jazykové dovednosti. 

 

7. Okresní kolo se koná na místě stanoveném propozicemi soutěže a v čase stanoveném 

tamtéž, propozice jsou dostupné na webu organizátora. 

 

8. Přihlášku do okresního kola je nutno podat nejpozději do 15. 3. 2018, a to buď poštou 

na adresu ZŠ a MŠ Lochovice, č. p. 3, 267 23, nebo e-mailem na adresu 

zs.lochovice@sendme.cz, popř. na sarka.vasikova@skolalochovice.cz . 

 

9. Přihlášku do okresního kola Berounsko mohou podat i školy, které spadají do jiného 

okresu, pokud se v něm soutěž nepořádá. Recitátoři budou zařazeni k vystoupení do 

své věkové kategorie, avšak hodnoceni budou zvlášť. 

 

10. Soutěžící se během soutěže řídí pokyny organizátora nebo svého pedagogického 

dozoru, navštěvují pouze vyhrazené učebny a dbají na ochranu svého zdraví. 

 

11. Organizátor nehradí cestovné soutěžícím ani pedagogickému dozoru. 

 

12. Po skončení soutěže organizátor vytvoří výsledkovou listinu a rozešle ji všem 

zúčastněným školám. 

 

13. Organizátor odesílá přihlášky na krajské kolo, a proto žádá účastníky a pedagogický 

doprovod o informace spojené s vyplněním této přihlášky. 

 

14. Organizátor pořizuje fotografický záznam, jestliže pedagogický doprovod ví, že rodič 

by s tímto záznamem nesouhlasil, upozorní pořadatele. 
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