
Celoslovenská	  súťaž	  v	  umeleckej	  tvorbe	  žiakov
základných	  a	  stredných	  škôl
SUPERTRIEDA

O	  r	  g	  a	  n	  i	  z	  a	  č	  n	  ý	  	  	  p	  o	  r	  i	  a	  d	  o	  k
celoslovenskej	  súťaže	  v	  umeleckej	  tvorbe	  žiakov	  základných	  a	  stredných	  škôl
SUPERTRIEDA
organizačný	  poriadok	  je	  vypracovaný	  v	  zmysle	  Smernice	  č.	  27/2011	  o	  organizovaní,	  riadení	  a	  finančnom	  
zabezpečení	  súťaží	  deD	  a	  žiakov	  škol	  a	  školských	  zariadení.

Vyhlasovateľ:	  Ministerstvo	  školstva	  Slovenskej	  republiky
Usporiadateľ:	  Občianske	  združenie	  Supertrieda,	  Heydukova	  18,	  BraNslava

Odborní	  garanN	  :
Doc.Mgr.art.	  Irena	  Medňanská	  PhD.
Prof.	  Belo	  Felix	  PhD.
PhDr.Albín	  Škoviera	  PhD.

Čl.	  1
Poslanie	  súťaže

Medzinárodná	   	   súťaž	   tried	   Supertrieda	   (ďalej	   len	   „Supertrieda“)	   je	   neoddeliteľnou	   súčasťou	   výchovno-‐
vzdelávacieho	   procesu	   na	   základných	   školách,	   v	   1.-‐4.ročníku	   8-‐ročných	   gymnázií	   a	   doplnkovou	   akNvitou	   na	  
stredných	  školách.	  

1.	   Supertrieda	   je	   súťaž	   prebiehajúca	   počas	   školského	   roka, 	   je	   založená	   na	   tvorbe,	   nácviku	   a	   predvedení	  
hudobno-‐divadelno-‐tanečno-‐výtvarného	   diela	   a	   filmového	   klipu.	   Prináša	   každému	   zúčastnenému	   žiakovi	  
individuálne	  skúsenosN	  v	  tejto	  oblasN,	  a	  to	  ako	  v	  štádiu	  tvorby,	  prípravy,	  tak	  aj	  v	  štádiu	  prezentácie.
2.	  Prináša	  jedinečnú	  a	  jedinú	  možnosť	  pre	  každého	   žiaka	  triedneho	  kolekDvu	   zúčastniť	  sa	  na	  vzniku,príprave	  a	  
realizácii	   spoločného	  umeleckého	  diela.	  Zásadne	  skvalitňuje	  vzťahy	  v	  triednom	  kolekDve	  a	  moNvuje	   žiakov	  do	  
práce.
3.	  Rozvíja	  tvorivé	  odborno-‐teoreNcké	  vedomosN,	  odborno-‐prakNcké	  schopnosN	  žiakov.	  
4.	   Je	  vhodným	   spojením	   vedomosD	   získaných	   na	  predmetoch	   –	  hudobná,	  výtvarná,	   telesná,	  eNcká	   výchova,	  
slovenský	  jazyk	   a	   informaNka,	  ktoré	   rozvíja	   a	   spája	  do	   jedného	   celku,	  čím	  učí	   žiakov	  používať	   ich	   v	   reálnom	  
živote.
5.	  Umožňuje	  pedagogickým	  zamestnancom	  využívať	  poznatky	  získané	  na	  súťažiach	  a	  školeniach	  na	  skvalitnenie	  
výchovno-‐vzdelávacieho	   procesu.	   	   Ponúka	   im	   možnosť	   rozšírenia	   vzdelania	   v	   oblasN	   umeleckej	   výchovy	  
a	  sociálnych	  zručnosD	  	  ktoré	  sú	  nevyhnutné	  pre	  ich	  profesný	  rast.
6.	  Prostredníctvom	  umeleckého	  výkonu	  získava	  žiak	  istotu	  pri	  verejnom	  vystupovaní	  –	  teda	  schopnosť	  zbavovať	  
sa	  trémy	  pri	  verejnom	  vystupovaní,	  čo	  môže	  byť	  podstatné	  aj	  v	  jeho	  ostatnom	  štúdiu,	  ale	  aj	  v	  osobnom	  a	  neskôr	  
v	  pracovnom	  živote.
7.	  Vytvára	   a	  formuje	   sociálne	  vzťahy	  v	  kolekDve,	  integruje	   všetkých	   žiakov	  do	   jedného	   kolekDvu,	  pôsobí	   ako	  
prevencia	  voči	  šikane	  a	  xeonofóbií.	  
8.	   Prináša	   novú	   kvalitu	   do	   komunikácie	   medzi	   učiteľom	   a	   žiakmi.	  Dokázateľne	   pomáha	   	   moNvovať	   žiakov	   k	  
dlhodobej	  cieľavedomej	  práci.
9.	  Prispieva	  k	  účelnému	  a	  efekDvnemu	  využívaniu	  voľného	  času	  žiakov.
10.	  Zapája	  do	  procesu	  v	  sekciii	  
A	   -‐	   triedy	  žiakov	  základných	   škôl	   a	  triedy	  žiakov	  1.	  –	   4.	  ročníka	  osemročných	  gymnázii	   (vekovo	   porovnateľné	  
kategórie	  žiakov	  základných	  škôl	  a	  osemročných	  gymnázií),	  
v	  sekcii	  B	  –	  žiakov	  stredných	  škôl	  /s	  výnimkou	  odborných	  stredných	  škôl	  umeleckého	  zamerania/



11.	  Prostredníctvom	  žiakov	  zapája	  do	   procesu	   rodičov,	   záujmové	   zoskupenia,	  cirkvi,	   obce,	  mestá	   a	  ostatných	  
priaznivcov	  žiakov	  a	  školy,	  čím	  oslovuje	  najširšiu	  časť	  populácie.

Čl.	  2
Charakter	  súťažnej	  prehliadky

1.	  Súťaž	  Supertrieda	  vyhlasuje	  Ministerstvo	  školstva,vedy,výskumu	  a	  športu	  Slovenskej	  republiky	  (ďalej	  len	  „MŠ	  
SR“)	  každý	  školský	  rok.
2.	  Organizovaním	  celoštátneho	  kola	  poveruje	  Občianske	  združenie	  Supertrieda.
3.	   Súťaž	   Supertrieda	   je	   dobrovoľná	   činnosť	   tried	   žiakov	   základných	   a	   stredných	   škôl.	   Je	   založená	   na	  
systemaNckej	  práci	   so	   všetkými	   žiakmi,	  podporuje	  ich	   súťaživosť,	  vzťah	  ku	  kolekDvu, 	  napomáha	  rozvíjať	   talent	  
a	  osobnosť	  žiaka	  prostredníctvom	  verejnej	  prezentácie	  na	  rôznych	  úrovniach	  od	  školskej	  až	  po	  medzinárodnú.
4.	  Činnosť	  pedagogických	  zamestnancov	  a	  žiakov	  na	  súťažnej	  prehliadke	  sa	  hodnoD	  ako	  činnosť,	  ktorá	  je	  priamo	  
súčasťou	  výchovno-‐vzdelávacieho	  procesu	  na	  základných	  školách	  a	  gymnáziách.	  Príprava	  žiakov	  a	  akDvna	  účasť	  
pedagogických	   zamestnancov	   na	   organizovaní	   súťažnej	   prehliadky	   sa	  morálne	   ocení	   a	   v	  prípade	  možnosN	   i	  
finančne	  odmení.
5.	   Pedagogickí	   zamestnanci,	   účastníci	   projektu	   SuperTrieda	   majú	   možnosť	   zúčastniť	   sa	   na	   odborných	  
workshopoch,	  organizovaných	  v	  spolupráci	   s	  metodicko-‐pedagogickým	  centrom	  a	  katedrami	   umenia	  vysokých	  
škôl, 	  ktoré	  v	  nadvaznosN	  na	  reformu	   školstva	  zvyšujú	   ich	   vedomostnú	  a	  prakNckú	   úroveň	   v	  oblasN	  umeleckej	  
výchovy	  a	  pedagogických	  zručnosD.
6.	  Poverené	  Občianske	   združenie	   preberá	  zodpovednosť	   za	   zabezpečenie	   kvalitného	   a	   nerušeného	   priebehu	  
súťaže,	  ako	  aj	  vhodných	  súťažných	  podmienok	  pre	  všetkých	  účastníkov.

Čl.	  3
Štruktúra	  a	  riadenie

Súťaž	  Supertrieda	  sa	  riadi	  propozíciami,	  ktoré	  vydá	  usporiadateľ	  každý	  rok	  a	  ktoré	  refektujú	  aktuálne	  	  potreby	  
projektu,	  zabezpečujú	  kvalitu	  a	  opNmalizujú	  zdroje	  na	  realizáciu	  projektu.	  Za	  organizáciu	  a	  výsledy	  projektu	  
zodpovedá	  Organizačný	  výbor,	  zložený	  zo	  zástupcov	  usporiadateľa	  a	  odborných	  garatov	  projektu.

Čl.	  4
Podmienky	  účasV

Účastníkmi	  celoštátnej	   súťaže	  Supertrieda	  môžu	  byť	   D	  žiaci,	  ktorí	   spĺňajú	   podmienky	  stanovené	  organizačným	  
poriadkom	  a	  majú	  pripravený	  program	  zodpovedajúci	  propozíciám	  súťaže.
Preferovaná	  je	  interpretácia	  žiakov	  a	  to	  vokálna	  aj	  inštrumentálna, 	  v	  prípade	  potreby	  môžu	  byť	  žiaci	  sprevádzaní	  
pedagógom,	  alebo	  inou	  osobou,	  prípustný	  je	  hudobný	  sprievod	  z	  nosiča	  a	  využiNe	  mulNmédií.

Čl.	  5
Financovanie

1.	  Finančná	  dotácia	  MŠ	  SR
2.	  Finančná	  parNcipácia	  Krajských	  školských	  úradov	  na	  zabezpečení	  krajských	  kôl
3.	  Financie	  zúčastnených	  škôl
4.	  Príspevky	  od	  samosprávy
5.	  Príspevky	  od	  mimovládnych	  organizácií,	  nadácií,	  	  sponzorov	  a	  iné	  príjmy

Čl.	  6
Hodnotenie

1.	  Umeleckú	  úroveň	  jednotlivých	  výkonov	  zhodnoD	  odborná	  porota.



2.	  Odborná	  porota	  sa	  tvorí	  tak,	  aby	  v	  nej	  boli	  zastúpení	  odborníci	  na	  	  jednotlivé	  oblasN	  umenia	  –	  teda	  
dramaNcké	  umenie,	  hudba,	  výtvarné	  umenie	  a	  filmové	  umenie.
3.	  Porota	  je	  zastúpená	  v	  nepárnom	  počte	  členov.

Čl.	  6
Práva	  a	  povinnosV	  súťažiacich.

1.	  Účastník	  je	  povinný	  dodržiavať	  organizačný	  poriadok	  v	  plnom	  rozsahu.
2.	  Účastník	  má	  právo	  po	  skončení	  	  svoj	  výkon	  konzultovať	  s	  odbornou	  porotou.

Čl.	  8
Bezpečnosť	  a	  ochrana	  zdravia

Pri	  organizovaní	  súťaže	  usporiadateľ	  dôsledne	  dodržiava	  bezpečnostné	  a	  hygienické	  pravidlá	  platné	  pri	  práci	  s	  
deťmi	  a	  mládežou.	  Počas	  súťaže	  organizátor	  zabezpečí	  pedagogický	  dozor.

Čl.9.
Zrušovacie	  ustanovenie

Ruší	  sa	  organizačný	  poriadok	  	  Celoslovenskej	  súťaže	  v	  umeleckej	  tvorbe	  žiakov	  základných	  a	  stredných	  škôl	  
“SUPERTRIEDA”,	  ktorý	  schválilo	  Ministerstvo	  školstva,	  vedy,	  výskumu	  a	  športu	  pod	  číslom	  
CD-‐2009-‐33819/34528-‐1:911	  a	  ktorý	  nadobudol	  účinnosť.	  24.9.	  2009.

Čl.	  9
Záverečné	  ustanovenie

Tento	  organizačný	  poriadok	  je	  registrovaný	  pod	  číslom	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a	  nadobúda	  účinnosť	  dňom	  schválenia	  MŠVV	  a	  Š	  
SR	  dňa	  

Predkladá:

Mgr.MarVna	  Bodnárová	  a	  Mgr.Luboš	  Zaťko
Občianske	  združenie	  Supertrieda
Heydukova	  18,	  811	  08	  BraNslava
Email.	  :	  info@supertrieda.sk
www.supertrieda.sk
	  


