EURÓPA V ŠKOLE
Organizačný poriadok
Základné ustanovenia
Tento organizačný poriadok vydáva Slovenský sekretariát EURÓPA V ŠKOLE so sídlom v IUVENTE
v Bratislave v súlade so Smernicou Ministerstva školstva Slovenskej republiky číslo 13/2009-R
z 25. augusta 2009 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl.

Čl. 1.
Všeobecné ustanovenia
1. 1.

EURÓPA V ŠKOLE je medzinárodným projektom spojeným so súťažou. Projekt a jeho súťažná časť
je určená deťom a mládeži vo veku 6 -19 rokov. Projekt prebieha pod patronátom medzinárodných
organizácií: Rady Európy, Európskeho parlamentu, Komisie Európskej únie a Európskeho
kultúrneho fondu. Začal z iniciatívy Francúzka v roku 1953 ako súťaž k Európskemu dňu škôl,
v súčasnosti používa názov EURÓPA V ŠKOLE (EUROPE AT SCHOOL) a je rozšírený v 36 krajinách
Európy. Stála konferencia ministrov školstva (Viedeň, 1991) uznala EURÓPU V ŠKOLE ako jeden zo
spôsobov presadzovania európskej myšlienky medzi žiakmi, študentmi a učiteľmi - ako nástroj
proeurópskej výchovy a implementácie európskej dimenzie do procesu vzdelávania a výchovy
k občianstvu. Tento status projektu následne potvrdila aj konferencia ministrov školstva (Krakow,
2001). Projekt sa trvalo venuje propagácii a popularizácii idey spoločnej Európy, orientuje pozornosť
mladých ľudí na problematiku európskej integrácie, na prevzatie zodpovednosti a ich aktívny podiel
pri budovaní demokratickej Európy. Už niekoľko desaťročí predstavuje EURÓPA V ŠKOLE
celoeurópsky koordinovanú výchovnú a vzdelávaciu proeurópsku iniciatívu, prinášajúcu prospech
integračným cieľom kontinentu. Stáva sa tak integrálnou súčasťou multikultúrnej – interkultúrnej
výchovy a výchovy k občianstvu.

EURÓPA V ŠKOLE je unikátna práve tým, že súčasne vo všetkých členských krajinách projektu,
v prostredí rôznych typov a stupňov škôl, resp. zariadení, ktoré sú zamerané na voľný čas mládeže
školského veku, ponúka možnosť približne jednému miliónu mladých ľudí zapojiť sa do šírenia
myšlienok európskej spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy. Prostredníctvom
individuálnych, či kolektívnych prác, tradičnými – literárnymi, výtvarnými, dramatickými, alebo inými
multimediálnymi prejavmi, a tiež prostredníctvom internetovej súťaže Europe @t School - určenej pre
medzinárodné školské kolektívy, dáva možnosť mladým ľuďom vyjadriť sa k aktuálnym témam
dneška. Výpovede o minulosti a súčasnosti Slovenska a mieste Slovenska v spoločenstve národov
zjednotenej Európy, to je to, čo je cenné, to je príspevok k sebareflexii našej národnej a európskej
identity.
Súťažná časť projektu je postupová a je hodnotená ako tvorivá činnosť detí a mládeže. Súťaž je
určená žiakom a študentom na všetkých stupňoch a typoch škôl, ale aj školských zariadení, centier
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voľného času mládeže, detských domovov, internátnych škôl pre deti so špeciálnymi potrebami a pod.
Projekt, jeho štruktúra a širokospektrálne aktivity sa tešia veľkému záujmu a pozornosti zo strany škôl,
žiakov i pedagógov rovnako ako zo strany školských zariadení, činnosť ktorých je zameraná na
voľnočasové aktivity detí a mládeže. V Slovenskej republike, vďaka podpore MŠ SR, prebieha projekt
v celom spektre jeho aktivít a so zapojením všetkých regionálnych štruktúr kontinuitne od roku 1992.

1.2

Do medzinárodnej siete EURÓPA V ŠKOLE sa jednotlivé krajiny začleňujú na základe rozhodnutia
a pozvania Európskeho výboru EURÓPA V ŠKOLE. Slovenskej republike bola ponúknutá účasť
v projekte v roku 1992 (v tomto roku sa uskutočnil nultý ročník). V roku 1993 bola SR prijatá za
riadneho člena Európskeho výboru EURÓPA V ŠKOLE.

1.3

Ústredným orgánom je Európsky výbor EURÓPA V ŠKOLE (European Committee EUROPE AT
SCHOOL). Výbor pozostáva z reprezentantov národných výborov členských krajín projektu EURÓPA
V ŠKOLE, reprezentantov patronátnych a sponzorských inštitúcii. Členovia Európskeho výboru na
obdobie štyroch rokov volia prezidenta a dvoch vice-prezidentov. Výbor zasadá najmenej jedenkrát do
roka.

1.4

Na celoeurópskej úrovni výkonné právomoci a koordináciu projektu/súťaže Európa v škole
zabezpečuje Koordinačný výbor EURÓPA V ŠKOLE (Coordinating Unit EUROPE AT SCHOOL) so
sídlom v Bonne, SRN. Na čele koordinačného výboru je riaditeľ.

1.5

Vo všetkých členských krajinách sú gestormi projektu národné ministerstvá školstva. Tie ustanovujú
koordinačné centrá projektu EURÓPA V ŠKOLE, ktoré môžu byť usporiadané rôzne - buď priamo na
ministerstve školstva, resp. sú delegované na niektorú priamo riadenú organizáciu v rezorte školstva,
alebo mimovládnu organizáciu. Koordinačné centrá sú financované ministerstvom školstva. Na ich
čele stojí riaditeľ.

1.6

V Slovenskej republike výkonné právomoci, obsahové a organizačné zabezpečenie projektu/súťaže
EURÓPA V ŠKOLE Ministerstvo školstva, mládeže a športu SR delegovalo svojim rozhodnutím
MŠMŠ SR č. SED/92-322 zo dňa 22.1.1992 na Sekretariát projektu Európa v škole, ktorý bol zriadený
v Ústrednom ústave pre vzdelávanie učiteľov. Po zániku ústavu, sa koordinačným centrom stal
Slovenský sekretariát EURÓPA V ŠKOLE, ktorý Ministerstvo školstva a vedy SR zriadilo svojim
rozhodnutím č.1736/94 zo dňa 4.8.1994 na pôde Štátneho pedagogického ústavu. V roku 2008
minister školstva na III. Gremiálnej porade dňa 19. 2. 2008 schválil návrh na poverenie IUVENTY
zabezpečovať projekt EURÓPA V ŠKOLE a jeho koordinačnú jednotku Slovenský sekretariát
EURÓPA V ŠKOLE zaradiť do štruktúry IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže. Činnosť je
financovaná Ministerstvom školstva SR, prostredníctvom účelovo viazaných prostriedkov v rozpočte
IUVENTY.

1.7 .

Základnou úlohou Slovenského sekretariátu EURÓPA V ŠKOLE je v zmysle zásad projektu/súťaže
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EURÓPA V ŠKOLE

organizovať a koordinovať projekt a súťaž v podmienkach všetkých typov

a stupňov škôl, školských zariadení a stredísk mimoškolskej činnosti detí a mládeže vo veku
6 - 19 rokov na celom území Slovenskej republiky. Medzi ďalšie povinnosti Slovenského sekretariátu
EURÓPA V ŠKOLE patrí organizovanie sprievodných aktivít na celoslovenskej úrovni – konferencie,
semináre, porota - celoštátne kolo súťažnej časti, organizácia podujatia Deň EURÓPY V ŠKOLE,
výstava víťazných prác, vysielanie víťazov do medzinárodných táborov mládeže v zahraničí,
organizácia medzinárodných táborov mládeže na území Slovenskej republiky, štatistiky, spolupráca
s Európskym výborom EURÓPA V ŠKOLE a popularizácia idey spoločnej Európy.

Čl. 2.
Poslanie a hlavné ciele projektu/súťaže
2.1.

Projekt EURÓPA V ŠKOLE orientuje pozornosť mladých ľudí na problematiku európskej integrácie,
na prevzatie zodpovednosti a ich aktívny podiel pri budovaní demokratickej Európy. Projekt sa trvalo
venuje propagácii a popularizácii idey spoločnej Európy. Základným poslaním projektu/súťaže
EURÓPA V ŚKOLE vo všetkých účastníckych krajinách je podporovať európske vedomie medzi
žiakmi a študentmi, rovnako ako medzi učiteľmi, posilňovať európsku dimenziu vo výchove
a vzdelávaní, implementovať ju do školských vyučovacích programov a mimoškolských aktivít detí
a mládeže. Súťažná časť je určená žiakom a študentom na všetkých stupňoch a typoch škôl, ale aj
školských zariadení, centier voľného času mládeže, detských domovov, internátnych škôl pre deti so
špeciálnymi potrebami a pod.

2.2.

Hlavné ciele projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v Slovenskej republike sú:

2.2.1

Napomáhať zavádzaniu európskej dimenzie do procesu vzdelávania a výchovy na všetkých typoch
základných a stredných škôl prostredníctvom tematizovania Európy v jednotlivých vyučovacích
predmetoch (napr. dejepis, zemepis, slovenský jazyk a literatúra, vo vyučovaní cudzích jazykov,
občianska výchova, etická, estetická a náboženská výchova a pod.) Iniciovať doplnenie obsahu
učebných osnov jednotlivých premetov, resp. tematizovať Európu v prierezovom ponímaní
implementácie európskej dimenzie vo vzdelávaní.

2.2.2

Aktívne sa podieľať na procese výchovy k európskemu občianstvu, na formovaní zásad spolužitia
v multikultúrnej spoločnosti, rozvíjať ideu rovnosti a tolerancie. Podnietiť u žiakov a študentov záujem
o formuláciu vlastných názorov, ich verejnú prezentáciu, návyk diskutovať a dospievať ku konsenzu.
Stimulovať súťaživosť žiakov a študentov a oceňovať tvorivosť, originalitu a precíznosť rozličných
foriem ich konečných výstupov a výpovedí.

2.2.3

Iniciovať realizáciu tzv. európskej praxe - prechod od poznania európskej dimenzie k praktickej
skúsenosti z jej uplatňovania v reálnom živote (organizovanie medzinárodných výmen žiakov
a učiteľov s partnerskými školami v Európe, organizovanie medzinárodných táborov mládeže,
organizovanie medzinárodných konferencií s tematikou európskej dimenzie a mládežníckej politiky).
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Čl. 3.
Charakter projektu/súťaže
3.1

Projekt/súťaž EURÓPA V ŠKOLE je v súčasnosti organizovaná v 36 krajinách Európy ako jedna
z foriem vzdelávacej, tvorivej a záujmovej činnosti žiakov všetkých typov a stupňov základných
a stredných škôl, školských zariadení, centier voľného času mládeže, detských domovov, internátnych
škôl pre deti so špeciálnymi potrebami a pod. Zapojenie sa do projektu/súťaže je dobrovoľné, otvorené
pre žiakov a študentov zo všetkých členských štátov Rady Európy, Európskej Únie a ostatných
kontraktačných strán Európskej kultúrnej dohody.

3.2.

Projekt/súťaž je vyhlasovaná od roku 1953 každoročne. Činnosť na projekte je celoročná, začiatok
nového ročníka je identický so začiatkom školského roku v každej krajine. Projekt je tematicky
vymedzený jednotným celoeurópskym mottom každého ročníka EURÓPA V ŠKOLE, ktoré Národné
výbory EURÓPA V ŠKOLE modifikujú do tém pre jednotlivé vekové kategórie. Práca na projektoch
prebieha podľa tém. Konečné súťažné výstupy jednotlivcov, resp. kolektívov sa riadia tiež príslušnými
témami. Vyhodnotenie súťažných príspevkov prebieha na úrovni školských (nie je podmienkou),
okresných (pre vek 6 - 15), krajských kôl (pre vek 15 - 19) a na celoslovenskej úrovni.

3.3

Motto a témy projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE

3.3.1 Hlavnými témami projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE sú vždy aktuálne európske udalosti, ktoré
korešpondujú s kampaňami Rady Európy a Komisie Európskej Únie. Základné motto každého ročníka
projektu/súťaže určuje Európsky výbor EURÓPA V ŠKOLE, ktorý ho vyberá zo súboru návrhov
jednotlivých členských štátov. Motto je určené rok pred začiatkom každého ročníka.

3.3.2 Motto je na národnej úrovni rozpracované do tém pre jednotlivé vekové kategórie a podľa druhov prác:
literárne a iné umelecké žánre.

3.3.3 Témy sú formulované a zverejňované v slovenskom jazyku, jazykoch národností a v cudzích jazykoch.
Zverejňujú sa:
a)

Metodickými listami adresovanými na Krajské školské úrady, odtiaľ na nimi poverené subjekty
v krajoch a okresoch. Témy sú zverejňované ich vlastnými informačnými zdrojmi (metodické
listy, bulletiny, miestna tlač, semináre, webové stránky a pod.).

b)

Pravidelným zverejnením tém v periodiku Učiteľské noviny.

c)

Na internetových stránkach www.iuventa.sk – EURÓPA V ŠKOLE a EURÓPSKE KLUBY a
www.olympiady.sk

3.4

Projekt je členený do troch fáz. Hlavnými pracovnými metódami v jednotlivých fázach sú:
a)

príprava projektov - kognitívne prístupy uplatňované v procese výučby. V tejto fáze ide
predovšetkým o zber a spracovanie nových informácií, ich implementácia do učebných osnov
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jednotlivých predmetov. Diskusie, semináre, kolokviá, konferencie.
b)

vlastná práca na projektoch a ich ukončenie - príprava súťažných výstupov, ktoré postupujú do
okresných (vek 6-15), krajských (vek 15-19) a celoslovenského kola. Výstupy v súlade
s pravidlami a praxou, zahrňujú rôzne druhy literárnych a iných umeleckých prejavov, všetky
druhy tvorivej činnosti: prózu, poéziu, žurnalistické žánre - esej, interview, scenár televíznych
a rozhlasových hier, obrázkové príbehy - komiksy, počítačové hry, všetky druhy vizuálnych,
manuálnych zvukových prác - kresby, maľby, plagáty a fotografie, videozáznamy, sochy,
modely, makety a pod. Práce môžu mať charakter individuálnych príspevkov, kolektívnych prác,
školských projektov a pod. Písomné žánre môžu byť napísané v materinskom alebo cudzom
jazyku.

c)

Európska, interkultúrna prax – pre desiatich víťazov celoslovenského kola v najvyššej vekovej
kategórii (15-19 rokov) je odmenou účasť v Medzinárodných európskych táboroch (European
Youth Gatherings – Europe at School). Tábory sú tematicky zamerané na spolužitie v Európe
a ich poslaním je poskytnúť priestor pre získanie skúsenosti zo spolužitia v multikultúrnom
prostredí rovesníkov, prezentáciu vlastnej krajiny, diskusiu k spoločným európskym problémom,
konfrontáciu názorov a uplatnenie zásad tolerancie pri riešení konfliktných situácii a pod.
Skupina účastníkov tábora je vedená medzinárodným, špeciálne vyškoleným tímom
mládežníckych vedúcich.
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Medzinárodne európske tábory pre zahraničných a domácich účastníkov na území SR v roku
1997 a od roku 1999 pravidelne organizuje aj Slovenský sekretariát EURÓPA V ŠKOLE. Tábory
v SR sú čiastočne financované z rozpočtu ministerstva školstva prostredníctvom rozpočtu
IUVENTY. Doplnkové zdroje organizátor každoročne získava činnosťou zameranou na získanie
partnerov a z vecnej či finančnej sponzorskej podpory.

Čl. 4.
Štruktúra a riadenie súťaže
4.1.

Oficiálnym vyhlasovateľom každého ročníka EURÓPA V ŠKOLE v Slovenskej republike je
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Slovenský sekretariát EURÓPA V ŠKOLE.

4.1.1

Ministerstvo školstva SR garantuje projekt/súťaž

jeho zverejnením v pedagogicko-

organizačných pokynoch na príslušný školský rok.

1. V podmienkach Slovenska dodržiavame zásadu, že do uvedených táborov môže vycestovať víťaz
celoslovenského kola iba raz. Výnimku možnej opakovanej účasti predstavuje iba EYG - Štrasburg, ktorý je
organizovaný Coordinating Unit EUROPE AT SCHOOL na pozvanie Rady Európy (Slovensko má možnosť vyslať
svojich účastníkov do EYG Štrasburg každý druhý rok). Cestujú tam spravidla tí víťazi celoslovenského kola, ktorí
sa zúčastňujú súťažnej časti projektu dlhodobo. Ďalšia možnosť opakovanej účasti je účasť v EYG, ktorý je
organizovaný na Slovensku.
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4.1.2

Slovenský sekretariát EURÓPA V ŠKOLE garantuje projekt/súťaž:
a) po stránke odbornej a obsahovej v spolupráci s Národným výborom EURÓPA V ŠKOLE
(ako je vymedzené nižšie),
b)

po stránke organizačnej v spolupráci s Koordinačnou skupinou EURÓPA V ŠKOLE,

(ako je vymedzené nižšie).

4.1.3

Pre zefektívnenie výsledkov projektu a jeho organizačné zabezpečenie na celom území
Slovenskej republiky, Slovenský sekretariát EURÓPA V ŠKOLE spolupracuje s Národným
výborom EURÓPA V ŠKOLE, ktorý predstavuje voľné združenie subjektov, ktoré sa aktívne
podieľajú na jeho príprave a organizácii (napr. predstavitelia pedagogickej verejnosti,
zástupcovia ministerstva školstva, zástupcovia organizácií s ktorými je uzavretá dohoda
o spolupráci, členovia celoslovenskej poroty, sponzori a pod.). Schádza sa podľa potreby.

4.1.4

Z dôvodu efektívneho organizačného zabezpečenia projektu a rovnosti v prístupe
k informáciám na celom území Slovenskej republiky, Slovenský sekretariát EURÓPA
V ŠKOLE spolupracuje s Koordinačnou skupina EURÓPA V ŠKOLE. Medzi základné
povinnosti členov Koordinačnej skupiny patrí dodržiavať zásady formulované v organizačnom
poriadku projektu, distribúcia informácií o témach, termínoch ukončenia jednotlivých etáp,
organizovanie sprievodných aktivít - seminárov, konferencií, koordinácia členov okresných
a krajských porôt, vyhodnotenie aktivít EURÓPA V ŠKOLE, ocenenie víťazov na úrovni
okresu a kraja, výstavy súťažných a víťazných prác.
Členmi Koordinačnej skupiny v podmienkach SR sú:
a) Okresní garanti a koordinátori aktivít projektu/súťaže vo vekových kategóriách
6 -15 rokov - subjekty poverené a menované Krajskými školskými úradmi v jednotlivých
okresoch.
b) Krajskí garanti a koordinátori aktivít projektu/súťaže vo vekovej kategórii 15 -19 rokov,
subjekty poverené a menované Krajskými školskými úradmi v jednotlivých krajoch.

Čl. 5.
Organizačné zabezpečenie súťažnej časti EURÓPA V ŠKOLE
5.1

Koordinácia aktivít

5.1.1

Projekt/súťaž EURÓPA V ŠKOLE na území Slovenska riadi a koordinuje Slovenský
sekretariát EURÓPA V ŠKOLE.

5.1.2

Organizáciu projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE na jednotlivých úrovniach riadia členovia
Koordinačnej skupiny EURÓPA V ŠKOLE. Do ich právomoci patrí distribúcia informácií
o témach, termínoch ukončenia jednotlivých etáp, organizovanie sprievodných aktivít seminárov,

konferencií,

organizácia

okresných

a

krajských

porôt,

vyhodnotenie
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projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE a ocenenie víťazov na úrovni okresu a kraja. Súťaž je
členená podľa vekových kategórií.
5.1.2.1 Pre žiakov základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií

vo vekových

kategóriách:
1. od 6 do 9 rokov
2. od 10 do 12 rokov
3. od 13 do 15 rokov
Pre vekové kategórie 1,2,3 je súťaž EURÓPA V ŠKOLE vyhodnocovaná v školskom,
okresnom a celoslovenskom kole (bez krajského kola).
Pod pojmom "základné školy a gymnáziá" rozumieme školy: štátne, súkromné, cirkevné,
špeciálne školy pre žiakov so všetkými druhmi postihnutia a základné umelecké školy
v príslušných vekových kategóriách. Do tejto vekovej kategórie zaraďujeme aj mimoškolskú
činnosť detí, ktorú vykonávajú v centrách voľného času, školských kluboch detí a v školských
strediskách záujmovej činnosti.

5.1.2.2 Pre študentov stredných škôl vo vekovej kategórii:
4. od 16 do 19 rokov.

Pre vekovú kategóriu 4 je súťaž EURÓPA V ŠKOLE vyhodnocovaná v školskom, krajskom
a celoslovenskom kole (bez okresného kola).
Pod pojmom "stredné školy" rozumieme všetky druhy a typy štátnych, súkromných
i cirkevných stredných škôl, odborných učilíšť a príslušných vekových kategórií II. cyklu
základných umeleckých škôl. Do tejto vekovej kategórie zaraďujeme aj činnosť mládeže, ktorú
vykonávajú v centrách voľného času mládeže a školských strediskách záujmovej činnosti.

5.1.3

Organizátorom celoslovenského kola je Slovenský sekretariát EURÓPA V ŠKOLE.

5.2

Termíny konania jednotlivých kôl sú určené jednotne, podľa harmonogramu projektu/súťaže:
a) školské kolá (nemusia byť )

od 1. februára do 5.februára

Termín odoslania prác do ďalšieho kola
b) okresné a krajské kolá

do 6. februára
od 15. februára do 5. marca

Termín odoslania prác do ďalšieho kola
c) celoslovenské kolo

do 6. marca
od 15. marca do 31. marca

Čl. 6.
Podmienky účasti v súťažnej časti EURÓPA V ŠKOLE

6.1.

Projekt/súťaž EURÓPA V ŠKOLE je organizovaná pre všetky typy a stupne základných
a stredných škôl v Slovenskej republike a mimoškolskú činnosť detí a mládeže, ktorú
vykonávajú v

centrách voľného času, školských kluboch detí a v školských strediskách
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záujmovej činnosti. Zapojenie sa do projektu/súťaže je dobrovoľné. Podmienkou postupu
súťažnej práce do vyššieho kola je jej úspešná účasť v nižších kolách.
6.2.1

Účasť žiakov a študentov v projekte /súťaži EURÓPA V ŠKOLE je dobrovoľná.

6.2.2

Účasť v projekte/súťaži EURÓPA V ŠKOLE je považovaná za tvorivú činnosť, ktorá priamo
súvisí s výchovno-vyučovacím procesom.

6.2.3.

Žiak/študent je zaradený do kategórie, ktorá zodpovedá jeho veku.

6.2.4.

Práca žiaka/študenta prechádza postupne všetkými kolami (najmenej okresným v prípade
základných škôl a krajským v prípade stredných škôl).

6.2.5

Prácu žiaka/študenta nemožno zaradiť priamo do celoslovenského kola!

Čl. 7.
Zabezpečenie podmienok účasti súťažiacich zo škôl s vyučovacím jazykom národností

7.1.

Témy pre jednotlivé vekové kategórie sú formulované a zverejňované v slovenskom jazyku, v
jazykoch národnostných menšín a v cudzích jazykoch. Zverejňujú sa:

7.1.1

Listami adresovanými na jednotlivé KŠÚ, odtiaľ na subjekty Koordinačnej skupiny tak, ako
bola vymedzená vyššie. Zverejňované sú aj vlastnými informačnými zdrojmi (metodické listy,
bulletiny, miestna tlač, semináre, vlastné webové stránky a pod.).

7.1.2.

Pravidelným zverejnením tém v periodikách Učiteľské noviny, na internetových stránkach
Moderná škola – Učiteľské noviny a na webových stránkach IUVENTY www.iuventa.sk –
Európa v škole a Európske kluby a www.olympiady.sk .

Čl. 8.
Finančné zabezpečenie súťaže

8.1

Ministerstvo školstva SR ako oficiálny vyhlasovateľ garantuje projekt/súťaž jeho zverejnením
v pedagogicko - organizačných pokynoch na príslušný školský rok, čím vstupujú do platnosti
zásady uvedené v Smernici MŠ SR 13/2009-R.

8.2

Do nákladov na súťaž sa zahŕňajú náklady na infraštruktúru súťaže, praktickú časť, metodické
materiály, preklady súťažných tém a úloh, technické zabezpečenie, propagáciu, činnosť porôt,
vyhodnotenie, prípravu miestností, prenájom, cestovné, ubytovanie a stravné (pedagogickým
pracovníkom a víťazom), ceny pre víťazov (jednotlivcov a kolektívy), pedagógov (vrátane
vycestovania účastníkov vo vekovej kategórii 4 do zahraničných medzinárodných táborov).

8.2.1

Školské kolá súťaží sú financované z rozpočtov škôl.
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8.2.2.

Okresné kolá sú financované z rozpočtov KŠÚ, nimi poverený okresný koordinátor si musí
položku zahrnúť vopred do ročného plánu činnosti. Vítané je získavanie doplnkových zdrojov.

8.2.3.

Krajské kolá sú financované z rozpočtov KŠÚ, nimi poverený krajský koordinátor si musí
položku zahrnúť vopred do ročného plánu činnosti. Vítané je získavanie doplnkových zdrojov.

8.2.4.

Celoslovenské kolo je z veľkej časti financované z rozpočtu ministerstva školstva,
prostredníctvom rozpočtu IUVENTY. Doplnkové zdroje organizátor každoročne získava
činnosťou zameranou na získanie vecnej či finančnej sponzorskej podpory.

Čl. 9.
Spôsob hodnotenie súťaže
9.1

Práce posudzujú odborné poroty. Poroty sú menované riaditeľmi škôl (školské kolá), krajskými
koordinátormi (okresné, krajské kolá) a IUVENTOU (celoslovenské kolo). V porotách musia
byť zastúpení učitelia zo všetkých typov a stupňov škôl a školských zariadení, aby bola
zabezpečená objektívnosť a adekvátnosť posúdenia súťažných prác.

9.2.

Poroty pracujú podľa vopred stanoveného časového harmonogramu súťaže, ktorý je pre ne
záväzný:

9.2.1

a) školské poroty

od 1. februára do 5. februára

b) okresné a krajské poroty

od 15. februára do 5. marca

c) celoslovenská porota

od 15. marca do 31. marca

Školské poroty (nie sú podmienkou). V prípade dostatočného počtu prác je možné zostaviť
a vymenovať školskú porotu.

9.2.2

Okresné poroty pre vyhodnotenie projektu/súťaže Európa v škole na úrovni okresu menujú
a zvolávajú okresní koordinátori.
Poroty posudzujú všetky príspevky účastníkov projektu/súťaže vo veku 6 - 15 rokov
v príslušnom okrese, ktoré im boli zaslané do stanoveného termínu.

9.2.3

Krajské poroty pre vyhodnotenie projektu/súťaže Európa v škole na úrovni kraja menujú
a zvolávajú krajskí koordinátori.
Poroty posudzujú

všetky príspevky účastníkov projektu/súťaže vo veku 16 - 19 rokov

v príslušnom kraji, ktoré im boli zaslané do stanoveného termínu .

Okresné a krajské poroty posúdia súťažné práce a podľa pokynov vyhlasovateľa posielajú:
a) iba určený počet víťazných prác v jednotlivých kategóriách do celoslovenského kola,
b) štatistické výkazy o účasti škôl a počtoch zapojených žiakov a študentov a o počtoch
víťazov podľa kategórií,
c) správu o práci poroty.
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9.2.4

Celoslovenskú porotu menuje na návrh Slovenského sekretariátu EURÓPA V ŠKOLE
generálny

riaditeľ

IUVENTY.

Porota

posudzuje

všetky

práce,

ktoré

postúpili

do

celoslovenského kola a boli zaslané do stanoveného termínu.
Celoslovenská porota:
a) posudzuje súťažné práce
b) vypracuje presný zoznam víťazov v jednotlivých kategóriách
c) zverejní zoznam víťazov na webovej stránke IUVENTY a zašle ho do Coordinating
Unit Europe at School
d) pošle oznámenie o ocenení súťažiacim a riaditeľom škôl, ktoré navštevujú ocenení
žiaci a študenti
e) vypracuje a zverejní podrobnú správu o práci poroty a priebehu projektu/súťaže
EURÓPA V ŠKOLE

9. 3

Deň EURÓPY V ŠKOLE je záverečným vyhodnotením príslušného ročníka projektu/súťaže

9.3. 1. Slovenský sekretariát EURÓPA V ŠKOLE organizuje každoročne v máji Deň EURÓPY
V ŠKOLE,

slávnostný

ceremoniál

vyhodnotenia

a

odovzdávania

cien

víťazom

celoslovenského kola príslušného ročníka.

9.3.2

Ceny víťazom udeľuje spravidla minister školstva SR, resp. ním poverení pracovníci MŠ SR
zástupcovia sekcií, odborov MŠ SR a zástupca Národného výboru projektu EURÓPA
V ŠKOLE v Slovenskej republike.

9.3.3

Všetci víťazi celoslovenského kola získavajú diplomy EURÓPA V ŠKOLE, finančné prípadne
vecné dary. Desať víťazov ocenených a porotou navrhnutých účastníkov vo štvrtej vekovej
kategórii má možnosť vycestovať do Európskych mládežníckych táborov (European Youth
Gatherings - Europe at School). Podmienky opakovanej účasti v EYG upravuje Čl.3. odsek
3.4.

9.3.4

Súčasťou odovzdávacieho ceremoniálu je vernisáž výstavy prác účastníkov súťaže, ktorá je
sprístupnená verejnosti v priebehu najmenej troch týždňov.

9.3.5

Časť prác je zasielaná na adresu Coordinating Unit Europe at School, ktorá ich používa na
propagáciu myšlienok projektu EURÓPA V ŠKOLE formou výstav organizovaných pri
príležitosti zasadnutia ministrov školstva, medzinárodného výboru pre vzdelávanie a pod.

Čl. 10.
Práva a povinnosti účastníkov projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE
10. 1

Účastník má právo:
a) vyžadovať od vyhlasovateľa projektu/súťaže, aby súťaž bola regulárna,
b) vyžadovať od vyhlasovateľa potvrdenie o účasti v aktivite.
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10. 2

Účastník je povinný:
a) akceptovať pravidlá, podmienky a kritériá projektu a pokyny organizátora,
b) uhradiť náklady, ktoré organizátorovi preukázateľne vznikli neodôvodneným porušením jeho
pokynov.

10. 3

Práce, ktoré postúpili do celoslovenského kola sa spravidla nevracajú autorom, slúžia na
propagáciu projektu EURÓPA V ŠKOLE doma i v zahraničí

Čl. 11.
Účinnosť a registrácia organizačného poriadku
11. 1. Ruší sa Organizačný poriadok projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE, registrovaný MŠ SR pod
číslom 232/96-15 zo dňa 16.2.1996.
11. 2. Tento Organizačný poriadok projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE je registrovaný pod číslom
2010-9866/21133:1-913 a nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2010.
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