
Medzinárodná	  súťaž	  žiakov	  základných	  a	  stredných	  škôl	  Supertrieda
Propozície	  na	  školský	  rok	  2011

Čl.	  1.	  
Vyhlasovateľ

Vyhlasovateľ:	  Ministerstvo	  školstva,	  vedy,	  výskumu	  a	  športu	  Slovenskej	  republiky
Organizátor:	  	  Občianske	  združenie	  Supertrieda,	  Heydukova	  18,	  BraBslava,	  www.supertrieda.sk

Čl.	  2
Termíny	  

Október	  2011	  -‐	  vyhlásenie	  tém	  aktuálneho	  ročníka	  súťaže	  
Október	  2011	  -‐	  Hudobno-‐dramaBcký	  workshop	  pre	  učiteľov
31.január	  	  2012	  -‐	  uzávierka	  prihlášok	  do	  súťaže
Marec	  2012	  –	  Hudobno-‐dramaBcký	  a	  filmový	  workshop	  pre	  učiteľov	  a	  študentov	  stredných	  škôl
Máj	  2012	  -‐	  realizácia	  súťažných	  kôl	  31.mája	  2012	  -‐	  národné	  slovenské	  finále	  súťaže	  Supertrieda
Jún	  2012	  -‐	  medzinárodné	  finále

Čl.	  3
Štruktúra	  a	  riadenie

1.	  Súťaž	  Supertrieda	  je	  organizovaná	  formou	  postupových	  kôl	  a	  to	  :
-‐	  Školské	  kolo	  –	  môže	  organizovať	  na	  základe	  prihlásených	  tried	  základná	  škola,	  alebo	  gymnázium
-‐	  Mestské,	  alebo	  obecné	  kolo	  
-‐	  Krajské	  kolo
-‐	  Finále	  –	  celoslovenské	  kolo	  súťaže
-‐	  Medzinárodné	  kolo	  
2.	  Školské	  kolá	  môžu	  organizovať	   základné	  a	   stredné	  školy	  na	   základe	   dobrovoľnosB.	   	   Školské	   kolo	   sa	   v	  prípade	  
prihlásenia	  menej	  ako	  3	  tried	   z	  rovnakej	   kategórie	  	  z	   jednej	  školy	  nemusí	   realizovať	  a	  triedy	  postupujú	  do	  vyššieho	  
kola. 	  Mestské	   kolo	   môže	   byť	   nahradené	   krajským	   kolom,	   v	   prípade	   nižšieho	   počtu	   prihlásených	   škôl	   v	   danom	  
meste.

3.	  Sekcia	  A	  –	  SuperTrieda	  pre	  ZŠ	  a	  1.-‐4.	  ročník	  osemročných	  gymnázií
Vekové	  kategórie	  :
I.	  kategória	  :	  žiaci	  1.	  –	  3.	  ročníka	  ZŠ
II.	  kategória:	  žiaci	  4. 	  –	  6.	  ročníka	  	  ZŠ	  a	  žiaci	  1.	  ročníka	  gymnázií	  s	  osemročným	  vzdelávacím	  programom	  III. 	  kategória:	  
žiaci	   7. 	  –	   9.	   ročníka	   	   ZŠ	   a	   žiaci	   2.	   až.	   4	   ročníka	   gymnázií	   s	   osemročným	   vzdelávacím	   programom	   IV.	   kategória:	  
dobrovoľná	   kategória	  Videoklip,	   prebiehajúca	  ako	   celoštátne	   internetové	  hlasovanie	   (určená	  pre	   všetkých	   -‐	   bez	  
ohľadu	  na	  vek)

Súťažný	   repertoár:	   ucelené	   umelecké	   hudobno-‐dramaBcké	   dielo	   na	   spoločnú	   tému	   v	   trvaní	   podľa	   kategórie	  
(viď.podmienky).

Podmienky	  :
*	  účasť	  celej	  triedy,	  kompletného	  triedneho	  kolekfvu	  na	  príprave	  súťažného	  diela	  
*	  dominancia	  živej	  hudby	  a	  spevu	  (playback	  možný	  len	  ako	  doplnok)

1



Maximálna	  časová	  dĺžka	  vystúpenia	  :	  
	  I.	  kategória	  do	  15	  minút
II.	  a	  III.	  kategória	  do	  18	  minúť
IV.	  kategória	  do	  20	  minút
maximálna	  časová	  dĺžka	  videoklipu	  –	  3	  minúty

Odporúčania	  :
* sprievod	  klasickými	  hudobnými	  nástrojmi	  (gitara,	  klavír,	  resp.	  keyboard,	  	  flauta,	  harmonika,	  ...)
* sprievod	  ľahko	  ovládateľnými,	  melodicko-‐rytmickými	  nástrojmi	  (nástroje	  Orffovho	  Schulwerku)
*	  hudobný	  sprievod	  pedagóga,	  alebo	  inej	  osoby

Sekcia	  B	  –	  SuperTrieda	  pre	  stredné	  školy
/s	  výnimkou	  odborných	  škôl	  umeleckého	  zamerania/
Vekové	  kategórie	  :	  neobmedzené

Súťažný	  repertoár	   :	  ucelené	  umelecké	  dielo	  spájajúce	  najmenej	  dva	  druhy	  umenia	  s	  možnosťou	  využiBa	  mulBmédií	  
v	  trvaní	  maximálne	   20	  minút.	  Vystúpenie	  si	   technicky	  zabezpečuje	   účinkujúci	   (hudobné	  nástroje,	  hud.	  aparatúra,	  	  
projekcia	  a	  pod.).
Súťažný	  stredoškolský	  kolekfv	  reprezentuje	  školu,	  nie	  triedu	  -‐	  môžu	  ho	  tvoriť	  žiaci	  rôznych	  tried	  a	  ročníkov.
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
4.	  Súťaž	  odborne	  riadi	  odborná	  komisia.	  Na	  jej	  čele	  stojí	  predseda	  odbornej	  komisie.
5.	  Predsedu	  a	  členov	  odbornej	  komisie	  vymenúva	  a	  odvoláva	  vyhlasovateľ	  súťaže	  v	  zmysle	  smernice	  MŠVV	  a	  Š	  SR	  o	  
organizovaní	   riadení	   a	   finančnom	   zabezpečení	   súťaží	   žiakov	   základných	   škôl,	   základných	   umeleckých	   škôl	   a	  
stredných	   škôl	   v	  Slovenskej	   republike	  na	  základe	  návrhu	  organizátora	  a. 	  Členovia	  a	  predseda	  odbornej	  komisie	  sa	  
vymenúvajú	  z	  radov	  odborníkov	  na	  pedagogiku	  umenia.	  Predseda	  odbornej	  komisie	  riadi	  činnosť	  odbornej	  komisie,	  
zodpovedá	  za	  jej	  činnosť	  a	  za	  priebeh	  súťaže.
6.	  Výkony	  súťažiacich	   hodnof	  odborná	  porota.	  Na	  úrovni	   školy	   je	  porota	  tvorená	  zástupcami	   školy, 	  ktorí	   vyberú	  
triedu,	  postupujúcu	   do	  mestského	  kola.	  Odborná	  komisia	  môže	  škole	  odporučiť	  a	  po	   dohode	  so	  školou	   včleniť	  do	  
poroty	   školského	   kola	   svojho	   zástupcu.	   V	   rámci	   mestského	   kola	   určí	   odborná	   komisia	   svojho	   zástupcu,	   resp.	  
zástupcov,	  ktorí	   svojou	  kvalifikáciou	   garantujú	   kvalitu	   postupujúcich	   tried.	  Do	   oblastného,	  krajského	   kola	  a	  finále	  
súťaže	  predsedu	  a	  členov	  poroty	  vymenúva	  a	  odvoláva	  predseda	  odbornej	  komisie.
7.	  Odborná	  komisia	  pripraví	  a	  zverejní	  formou	  propozícií	  súťaže	  podrobnosB	  o	  organizovaní	  jednotlivých	  ročníkov.
8.	  Predseda	  odbornej	  komisie	  zhodnof	  priebeh	  podujaBa	  a	  predloží	  písomnú	  správu	  MŠVV	  a	  Š	  SR	  vždy	  do	  jedného	  
mesiaca	  po	  ukončení	  súťaže.

Čl.	  4
Organizačné	  zabezpečenie

1.	   Vyhlásenie	   súťaže	   sa	   uskutoční	   každý	   školský	   rok	   do	   15.októbra.	   K	   tomuto	   termínu	   pripraví	   	   propozície	   na	  
príslušný	  ročník.
Uzávierka	  zaslania	  prihlášok	  je	  31.januára	  príslušného	  školského	  roka.
Súťažné	  kolá	  prebiehajú	  v	  mesiacoch	  apríl	  -‐	  máj.
2.	  Súťaž	  sa	  organizuje	  v	  objektoch	   škôl,	  školských	  zariadení	  a	  kultúrnych	  inšBtúcií,	  ktoré	  budú	  poskytovať	  priestor	  	  
sponzorsky	  a	   bezodplatne.	  Vo	   výnimočných	  prípadoch	   vzhľadom	   na	  rozsah	   súťaže	  možno	  organizovať	   prehliadku	  
alebo	  školenia	  	  a	  záverečný	  koncert	  v	  prenajatých	  priestoroch.
3. Krajské	  kolá	  súťaže	  Supertrieda	  finančne	  zabezpečuje	   	  z	  rozpočtu	  na	  súťaže	  príslušný	  Krajský	  školský	  úrad	  (ďalej	  
len	  „KŠÚ“).	  KŠU	  financuje	  krajské	  kolo	  Supertriedy	  v	  zmysle	  rozpočtu,	  ktorý	  odborná	  komisia	  predsBhu	  predkladá	  
sekcii	  	  regionálneho	  školstva	  MŠVV	  a	  Š	  SR,	  ktorá	  potvrdí	  jeho	  oprávnenosť	  a	  správnosť.	  
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4.Krajské	  kolo	  organizačne	  zabezpečí	  KŠÚ	  alebo	  odborná	  komisia	  projektu	  Supertrieda.

KŠÚ	  (v	  prípade	  organizovania	  krajského	  kola)	  zabezpečí	  :
•	   realizáciu	  kola	  	  v	  oblastnom	  divadle,	  resp.	  v	  primeraných	  priestoroch,	  ktoré	  potvrdí	  odborná	  komisia	  
•	   zabezpečí	   ozvučenie,	   osvetlenie	   a	   ostatné	   technické	   podmienky	   pre	   konanie	   sa	   súťaže	   	   podľa	   požiadaviek	  
vystupujúcich

•	   v	  koordinácii	   s	   vystupujúcimi	   zabezpečí	   kulisy,	   resp.	  nábytok	  a	   iné	   predmety	  používané	   v	  predstaveniach	   ako	  
súčasť	  scény

• vymenovanie	  odbornej	  poroty,	  ktorú	  schvaľuje	  odborná	  komisia	  
• vyplatenie	  honorárov	  odbornej	  porote,	  pričom	  súčasťou	  zmlúv	  s	  odbornou	  porotou	  sú	  aj	  odborné
	  	  	  	  hodnotenia	  jednotlivých	  súťažiacich	  od	  každého	  člena	  poroty,	  ktoré	  odovzdá	  odbornej	  komisii	  
•	   zabezpečí	  občerstvenie	  pre	  porotu	  
•	   zabezpečí	   videozáznam	   celého	  kola	  v	  primeranej	   kvalite	   (nezostrihaný	  záznam	  všetkých	   vystúpení	  pre	  archívne	  
účely	  projektu)

•	   zabezpečí	  profesionálne	  fotografie	  zo	  všetkých	  vystúpení	  (z	  každého	  najmenej	  5)
•	   zabezpečí	  označenie	  sály	  a	  budovy	  nápismi	  Supertrieda	  v	  grafickom	  vyhotovení, 	  ktoré	  projekt	  aktuálne	  používa, 	  
pričom	  návrh	  musí	  schváliť	  odborná	  komisia	  

•	   zabezpečí	  umiestnenie	  nápisov	  a	  loga	  partnerov	  projektu	  podľa	  požiadaviek	  odbornej	  komisie	  
•	   	  zabezpečí	  dostatočné	  organizačné	  pokryBe	  vyškolenými	  ľuďmi
•	   doloží	   všetky	   potrebné	   podklady	   organizačnému	   výboru	   včas, 	   aby	   bolo	   krajské	   kolo	   súťaže	   zabezpečené	   v	  
požadovanej	  kvalite.

5.	  Finálové	  celoslovenské	  	  kolo	  organizuje	  organizátor	  .	  Finančné	  prostriedky	  na	  realizáciu	  celoslovenského	  kola	  a	  na	  
účasť	   víťazov	  v	  jednotlivých	  kategóriách	  na	  európskej	  časB	  súťaže	  poskytuje	  MŠVV	  a	  Š	  SR	  na	  príslušný	  rozpočtový	  
rok	  cez	  KŠÚ	  BraBslava.
6.	  Nadnárodné	  kolo	  organizuje	  a	  financuje	  organizátor	  	  z	  prostriedkov,	  ktoré	  získa	  formou	  grantov	  a	  príspevkov.
7.Semináre,	   workshopy	   a	   podobné	   akBvity, 	   ktoré	   sa	   realizujú	   na	   podporu	   projektu	   Supertrieda	   organizuje	   a	  
financuje	  organizátor	  	  z	  prostriedkov, 	  ktoré	  získa	  formou	  grantov	  a	  príspevkov.	  Ak	  sa	  realizujú	  ako	  súčasť	  oblastných	  
kôl,	  tak	  sa	  na	  nich	  finančne	  podieľa	  príslušný	  KŠÚ.

Za	  občianske	  združenie	  Supertrieda

Mgr.	  MarBna	  Bodnárová
Mgr.	  Luboš	  Zaťko

Občianske	  združenie	  Supertrieda
Heydukova	  18,	  811	  08	  BraBslava
Email.	  :	  info@supertrieda.sk
www.supertrieda.sk
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