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PROPOZICE 
OBLASTNÍHO KOLA PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 

STŘEDA 6. 3. 2019
Místo konání:
V prostorách  Střediska  volného  času v Litomyšli  (Dukelská  534,  nad  autobusovým  nádražím)  v  novém
multifunkčním sále. 

Program:
  7:30 – 8:00 hod    – Prezentace účastníků 0. + 1. kategorie
  8:00 – 8:15 hod    – Hlasová průprava a hry 
  8:15         – Zahájení přehlídky recitátorů

  9:45 – 10:15 hod  – Prezentace účastníků 2. kategorie (po skončení 1. kategorie)
10:15 – 10:30 hod  – Hlasová průprava a hry, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 0. + 1. kategorie
10:30         – průběh přehlídky 2. Kategorie

11:00 – 11:30 hod  – Prezentace účastníků 3. + 4. kategorie (po skončení 2. kategorie)
11:30 – 11:45 hod  – Hlasová průprava, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 2. kategorie
11:45                     – průběh přehlídky 3. + 4. Kategorie

13:30 – 14:00 hod  – předpokládaný konec přehlídky, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 3. + 4. kategorie

 (Časy uvedené v programu, jsou pouze orientační v průběhu soutěže, se mohou lehce pozměnit.)

S     sebou: přezůvky, pití, popřípadě malou svačinu

Podmínky soutěže:
Soutěž recitátorů probíhá v pěti věkových kategoriích. Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je
rozhodující ročník ZŠ nebo analogický ročník víceletého gymnázia. 

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
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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  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.

Školní kola recitační soutěže by měla proběhnout do 17. února 2019.

Okresní kolo recitace ve Svitavách se uskuteční 18. a 19. března 2019 . V letošním školním roce budou
informace o průběhu oblastního kola a postupujících dětech organizátorem SVČ Litomyšl opět zaslány do
SVČ  Tramtáryje  Svitavy, ale  organizátor  soutěže  (učitel)  zapíše  postupující  z  oblastního  kola  do
přihlašovacího systému prostřednictvím koordinátora soutěží, kterého jmenuje ředitel školy a který má
přístupové heslo do systému. http://souteze-pk.app.uh.cz

Přihlášky:

Každá zúčastněná škola vyšle tři nejlepší recitátory z každé kategorie.
PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE, SPOLEČNĚ S NAKOPÍROVANÝMI TEXTY, JE TŘEBA DORUČIT DO
SVČ LITOMYŠL NEJPOZDĚJI DO STŘEDY 27. ÚNORA 2019.

Přihlášky je možné zasílat i elektronickou formou, e-mail: kucerova  @ddm.litomysl.cz, tel: 722 160 728.

PŘIHLÁŠKY POSLANÉ V POZDĚJŠÍM TERMÍNU NEBUDOU AKCEPTOVÁNY.

Tereza Kučerová Mgr. Josef Štefl
Oddělení estetiky Ředitel 
SVČ LITOMYŠL       SVČ LITOMYŠL      
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