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PROPOZICE OBLASTNÍHO KOLA PŘEHLÍDKY 

DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 1. 3. 2017 
 

Oblastní kolo v Litomyšli se koná ve středu 1. března 2017 dopoledne 

v koncertním sále Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v Litomyšli 

(R. Stříteského 194). 

 

Prezentace dětí od 7:30 hodin, začátek soutěže v 8:00 hodin,  

prezentace 3. + 4. kategorie po skončení 2. kategorie mezi 11. – 11:30 hod. 

Předpokládané ukončení do 13:30 

S sebou: nakopírované texty (lze dodat společně s přihláškou), přezuvky 

Okresní kolo recitace ve Svitavách se uskuteční 21. a 22. března 2017 
 

Kategorie:  

0. kategorie: žáci 1. tříd (končí na úrovni okresního kola) 

I. kategorie: žáci 2. – 3. tříd ZŠ (končí na úrovni krajského kola, nepostupují do 

ústředního kola „Dětské scény“) 

II. kategorie: žáci 4. – 5. tříd ZŠ 

III. kategorie: žáci 6. – 7. tříd ZŠ + odpovídající ročník gymnázia 

IV. kategorie: žáci 8. – 9. tříd ZŠ + odpovídající ročník gymnázia 
 

Sólisté 0., I. a II. kategorie se hlásí na přehlídku pouze s jedním textem. Recitátoři III. a IV. 

kategorie si připraví dva texty. Záleží na pořadatelích postupového kola, zda budou požadovat 

druhý text od všech recitátorů, nebo jen od těch, kteří po přednesu prvního textu aspirují na 

postup či jiné ocenění. Účastníci jsou s principem použití druhých textů předem seznámeni.  

Délka vystoupení by měla být úměrná věku a schopnostem recitátora, maximálně ale 5 - 7 

minut pro jeden text (poezii či prózu). Vzhledem k ryze interpretační povaze přehlídky není 

vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním (autorským) textem. Na přehlídce 

vystupují přednašeči výhradně s texty, s nimiž byli vybráni lektorským sborem nižšího 

postupového kola. Recitátor nesmí na přehlídce vystupovat se stejným textem jako v 

předchozím roce. 

Odborná porota oblastního kola doporučí k postupu tři nejlepší vystoupení v každé kategorii. 

Při vyrovnané vysoké úrovni mohou být navrženi i další účastníci, o jejichž zařazení 

rozhodnou organizátoři okresního kola podle skutečného počtu přihlášených.  

Dozor nad žáky zajišťuje dle vyhlášky MŠMT 285/2003 Sb. vysílající instituce, popř. 

zákonný zástupce účastníka, a to v dohodě s organizátorem přehlídky. Pedagogičtí pracovníci 

pověření dozorem nad žáky zabezpečují dozor po celou dobu účasti a pohybu žáka v místě 

konání přehlídky. 

Pravidla a termíny:  

Každá zúčastněná škola vyšle tři nejlepší soutěžící z každé kategorie. 

Přihlášky do soutěže je třeba doručit do DDM Litomyšl nejpozději v pondělí 27. února 

2017, přihlášky je možné zasílat i elektronickou poštou, e-mail: kmoskova@ddm.litomysl.cz 
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