
 

 

 

 

Propozice 

Okresního kola přehlídky dětských recitátorů Svitavy 

!!! Věnujte, prosím, pozornost uvedeným změnám v systému přihlašování dětí již od 

školních kol!!! 

V letošním školním roce nebudete informace o průběhu školního kola a postupujících dětech 

zasílat k nám do SVČ Tramtáryje Svitavy, ale organizátor soutěže (učitel) zapíše školní kolo 

do přihlašovacího systému prostřednictvím koordinátora soutěží, kterého jmenuje ředitel 

školy a který má přístupové heslo do systému. Účastníky školního kola zapíše na portál: 

  

http://souteze-pk.app.uh.cz 

 

Zde uvede požadované údaje o konání školního kola a soutěžících.  Dle postupového klíče 

si organizátor kola okresního (SVČ Tramtáryje Svitavy) převezme nejúspěšnější 

žáky/studenty z každé kategorie.  

Informace o vybraných postupujících do okresního i krajského kola opět najdete na 

uvedeném portále, kde budou i další potřebné informace – písemná pozvánka již nebude 

dětem ani škole rozesílána. 

 

Pořadatel: Středisko volného času Svitavy Tramtáryje  ve spolupráci se Střediskem 

kulturních služeb města Svitavy, „Dramatickou školičkou“ ve Svitavách  

Místo konání: Divadlo Trám, Purkyňova 284/1, Svitavy 

 

Termín okresního kola:  18. a 19. března 2019 vždy od 9,00 hod  

(prezentace dětí od 8,00hod.) 

18. 3. 2019 - 0., 1. a 2. věkovou kategorii 

19. 3. 2019 3. a 4. kategorie 

Součástí okresního kola bude hlasová průprava dětí a seznamování formou krátkých 

her (povede Jana Mandlová z „Dramatické školičky“ ve Svitavách). 

 

 

 

http://souteze-pk.app.uh.cz/


 

 

 

 

Program:  

8,00 - 8,30 hod - prezentace účastníků 

8,30 - 9,00 hod – hlasová průprava a hry  

9,00 - 13,00 hod – přehlídka recitátorů 

14,00 hod - vyhlášení výsledků a rozborový seminář s odbornou porotou 

15,00 hod - předpokládaný konec přehlídky 

Podmínky soutěže: 

Soutěž recitátorů probíhá v pěti věkových kategoriích. Pro zařazení do příslušné věkové 

kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ nebo analogický ročník víceletého gymnázia: 

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

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

„Dětskou scénu“) 

II. kategorie: žáci 4. – 5. tříd ZŠ (postupují do krajského kola) 

III. kategorie: žáci 6. – 7. tříd ZŠ + odpovídající ročník gymnázia (postupují do krajského 

kola) 

IV. kategorie: žáci 8. – 9. tříd ZŠ + odpovídající ročník gymnázia (postupují do krajského 

kola) 

 

 

 

Sólisté 0., I. a II. kategorie se hlásí do okresního kola pouze s jedním textem. Recitátoři III. a 

IV. kategorie si připraví dva texty. (Porota oblastního kola může požadovat druhý text při 

nerozhodných výkonech recitátorů). Recitační vystoupení může trvat nejvýše 5 – 7 minut pro 

jeden text. Není vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním (autorským) textem. 

Recitátor nesmí na přehlídce vystupovat se stejným textem jako v předchozím roce. 

Odborná porota oblastního kola navrhuje k postupu do okresního kola 3 nejlepší recitátory 

z každé kategorie   

 

Kriteria hodnocení:  -přirozenost a kultura dětského projevu 

   -přiměřenost textu k věku dítěte 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Úhrada jízdného:    

Soutěžícím, pedagogickému dozoru a porotě, ve výši jízdného hromadného dopravního 

prostředku. Cestovné bude vyplaceno na základě faktury vystavené vaší školou. 

 

 

Ceny:   

První tři nejlepší soutěžící, okr. kola získávají diplom a cenu. 

 

Podmínkou je přiložený text 

Dozor zajišťuje vysílající složka. 

S sebou: pití, popř. svačina  

 

 

Kontakt: 

Středisko volného času Svitavy, Purkyňova 284/1, 568 02 Svitavy, Lenka Waltová 

e-mail: lwaltova@svitavy.cz, mob. 734 287 286 

 

Přihlášky prosím zasílejte nejpozději do 13. 3. 2019 

PŘIHLÁŠKY POSLANÉ V POZDĚJŠÍM TERMÍNU NEBUDOU AKCEPTOVÁNY 

mailto:lwaltova@svitavy.cz

