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        Motto 63. ročníka projektu/súťaže EURÓPA V ŠKOLE v školskom roku 2015 - 2016  

             ŽIŤ SPOLOČNE V MIERI        
    Motto 63. ročníka medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE  sa viaže k Európskemu roku  
        boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý vyhlásila pre rok 2016 Európska Únia.   

 
 
 
Vážené kolegyne a vážení kolegovia, 
Milí žiaci a žiačka, študenti a študentky 

 

 

Motto a témy 63. ročníka projektu EURÓPA V ŠKOLE je možné realizovať aj cez eTwinning,  v medzinárodnej 
tímovej spolupráci škôl. Koordinátorom tejto časti je Coordinating Unit EUROPE AT SCHOOL so sídlom v Berlíne. 
Informácie o tom, ako sa zapojiť do nájdete na http://www.europaeischer-wettbewerb.de/etwinning/ 

V prvom polroku školského roka 2015-2016 je práca na projekte EURÓPA V ŠKOLE sústredená prevažne na školách 

a v školských zariadeniach, kde vďaka motivácii pedagógov, rovnako ako z iniciatívy samotných žiakov a študentov 

prebiehajú rôzne aktivity zamerané implementáciu európskej dimenzie do procesu výchovy, formálneho, 

neformálneho a spontánneho vzdelávania.  

 

V januári 2016 sa podľa harmonogramu ukončí prvá etapa projektu. V záverečnej fáze budú mať žiaci a študenti 

možnosť pripraviť si svoje výstupy, ktorými sa chcú prezentovať v súťažnej časti projektu EURÓPA V ŠKOLE. Práce 

môžu byť individuálne i skupinové, literárne v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch, výtvarne, resp. všetky 

druhy multimediálnych, vizuálnych a zvukových prác, ktoré korešpondujú s mottom.   

 

Obvodným resp. krajským kolám súťažnej časti projektu musí v súlade so Smernicou č. 27/2011 predchádzať 

školské (domáce kolo - v prípade CVČ alebo inej organizácie). Do obvodných a krajských kôl (podľa veku) tak bude 

nominovaný len určitý počet najlepších prác z každej školy, CVŠ či iného zariadenia.   

 
Po uskutočnení školského (domáceho) kola víťazné práce postupujú zo škôl, ZUŠ alebo iných voľnočasových 

organizácii spolu s nominačným zoznamom (opatreným pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu organizácie) 

a štatistikou za celú školu resp. inú organizáciu do obvodného, resp. krajského kola (podľa veku) 

 

Práca každého účastníka súťažnej časti musí prejsť školským (domácim), obvodným, resp. krajským kolom (podľa 

veku)! Práce bez evidencie v školskom, obvodnom resp. krajskom kole nebudú celoslovenskou porotou 

akceptované. 

 
Odmeňujeme naozaj len dobré práce! Nemusí byť vždy odmenená práca na každú tému, ani práce vo všetkých 

cudzích jazykoch, ak nespĺňajú obsahové a formálne kritériá náročnosti. Prosíme zasielať naozaj iba jednu dobrú 

prácu za každú vekovú kategóriu, tému a žáner. Prosíme počty prác nedopĺňať inými za každú cenu.  

 
Poznámka:   
 
Multimediálnou nie je každá práca v MPP, ktorá prekopíruje obrázky z internetu, doplní ich kratučkým textom, resp. 
poznámkami a ozvučí. Multimediálna práca musí mať formálne a obsahovo všetky náležitosti takej práce (použitie 
rôznych techník, napr. animácie a pod.) aby preukázala zručnosti, ktoré žiaci a študenti v škole nadobudli.  Na 
druhej strane, nie každý film, či video, ktoré svojim obsahom nezodpovedá zadaniu a téme je vhodné považovať za 
multimediálnu prácu hodnú ocenenia a postupu do vyššieho kola. 
 

http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
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Organizátorov školských (domácich) kôl žiadame, aby do obvodného kola zasielali práce takto:  

 

Základné školy a špeciálne školy zasielajú do obvodného kola práce za každú tému takto: 

 

9 písomných v materinskom jazyku    po 1 z kat. 1,2,3 a z každej témy 

9 písomných v každom z cudzích jazykov    po 1 z kat. 1,2,3 a z každej témy a v rôznych jazykoch 

9 multimediálne individuálne    po 1 z kat. 1,2,3 a z každej témy 

9 multimediálne skupinové    po 1 z kat. 1,2,3 a z každej témy 

9 individuálne z oblasti iných umeleckých prejavov po 1 z kat. 1,2,3 a z každej témy 

9 skupinové z oblasti iných umeleckých prejavov po 1 z kat. 1,2,3 a z každej témy 

2 práce žiakov špeciálnych škôl     bez určenia vekovej kategórie a témy 

 

ZUŠ I. a iné voľnočasové organizácie zasielajú do obvodného kola práce za každú tému takto: 

 

9 multimediálne individuálne    po 1 z kat. 1,2,3 a z každej témy 

9 multimediálne skupinové    po 1 z kat. 1,2,3 a z každej témy 

9 individuálne z oblasti iných umeleckých prejavov po 1 z kat. 1,2,3 a z každej témy 

9 skupinové z oblasti iných umeleckých prejavov po 1 z kat. 1,2,3 a z každej témy 

3 práce žiakov so špeciálnymi potrebami  1 bez určenia vekovej kategórie a z každej témy 

 

GY, SOŠ zasielajú práce do krajského kola práce za každú tému takto: 

 

3 písomná  v materinskom jazyku     po 1 z kat. 4 a z každej témy  

3 písomných v každom z cudzích jazykov    po 1 z kat. 4 a z každej témy a v rôznych jazykoch 

3 multimediálna individuálna    po 1 z kat. 4 a z každej témy  

3 multimediálna skupinová     po 1 z kat. 4 a z každej témy  

3 individuálna z oblasti iných umeleckých prejavov po 1 z kat. 4 a z každej témy   

3 skupinová z oblasti iných umeleckých prejavov  po 1 z kat. 4 a z každej témy  

3 práce študentov so špeciálnymi potrebami  1 bez určenia vekovej kategórie a z každej témy 

 

ZUŠ II. a iné voľnočasové organizácie zasielajú práce do krajského kola práce za každú tému takto: 

 

3 multimediálne individuálne    po 1 z kat. 4 a z každej témy 

3 multimediálne skupinové     po 1 z kat. 4 a z každej témy 

3 individuálne z oblasti iných umeleckých prejavov po 1 z kat. 4 a z každej témy 

3 skupinové z oblasti iných umeleckých prejavov  po 1 z kat. 4 a z každej témy 

3 práce študentov so špeciálnymi potrebami  1 bez určenia vekovej kategórie a z každej témy 

 

 

Termín školských (domácich) kôl        do 10. 2. 2016 

 

Termín zaslania prác zo školských (domácich) kôl do obvodných, resp. krajských kôl:   do 15. 2. 2016 

 

Termín zasadnutia okresných/obvodných, resp. krajských porôt   po 15. 2. 2016 
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Pokyny k zasielaným prácam: 

 

Veľkosť zaslaných umeleckých plošných prác by nemala presahovať formát väčší ako 1m2 a u priestorových ani 
jeden rozmer nemala presahovať 1m. Pri umeleckých prácach s väčšími rozmermi, ako sú uvedené, pošlite prosím 
iba fotografickú dokumentáciu. 
 
Literárne práce je potrebné zasielať v jednom exemplári, podľa možnosti v tlačenej podobe, (časť práce môže byť 
prezentovaná aj ako autentický, rukou písaný text žiaka).  
 
Multimediálne práce prosíme zasielať v jednom exemplári. 
 
Každá práca musí byť označená menom žiaka, resp. študenta, jeho vekom a adresou školy, doložená tlačenou 
vyplnenou prihláškou s podpisom žiaka, resp. študenta (prípadne i stanoviskom pedagóga). Prihlášky prosíme 
neprilepovať ale upevniť tak, aby bolo jasné ku ktorej práci prihláška patrí!  
 
Práce bez evidencie v školskom, obvodnom resp. krajskom kole nebudú celoslovenskou porotou akceptované. 

 
Súťažné práce, ktoré postúpia do celoslovenského kola sa spravidla nevracajú autorom a slúžia na putovné 
výstavy a pre ďalšie potreby propagácie projektu EURÓPA V ŠKOLE.  
 
Štatistika je pre všetkých nás dôležitá, preto Vás prosíme o vyplnenie štatistických údajov, ktoré  nájdete v hárkoch 

štatistika škola (CVČ alebo iná organizácia). Budeme radi, ak v nej bude uvedený údaj aj o približnom počte 

všetkých zapojených žiakov a študentov z príslušného typu škôl, nie iba tých, ktorí postúpili do obvodného, resp. 

krajského kola. Prostredníctvom štatistiky informujeme Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR a 

Koordinačný výbor EURÓPA V ŠKOLE so sídlom v Berlíne, ktorý zase zostavuje celoeurópsku štatistiku. Veríme, že 

pochopíte našu snahu poskytovať každoročne vierohodné, neskreslené údaje o vývoji projektu EURÓPA V ŠKOLE v 

SR.  

 

Ďakujeme za porozumenie a spoluprácu 

 

Želáme veľa úspechov. 

 

 

S pozdravom                     

 

 

PhDr. Nataša Ondrušková, CSc.           

Koordinátorka projektu / súťaže EURÓPA V ŠKOLE     

Tel:     02/50 222 317   Fax:  02/ 50 222 316 

e-mail:  natasa.ondruskova@iuventa.sk     

web:  www.iuventa.sk – EURÓPA V ŠKOLE  
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