Organizační řád soutěže Evropa ve škole

Č. j.: MSMT- 23 168/2016-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 3 odst. 5 vyhlášky
č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém
vzdělávání, vydává tento organizační řád soutěže Evropa ve škole:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
Čl. 1
Charakteristika a cíl soutěže Evropa ve škole
(1) Soutěž Evropa ve škole (dále jen „Evš“) je určena pro žáky všech typů a stupňů
základních a středních škol a organizací neformálního vzdělávání pracujících s dětmi
a mládeží. Jejím cílem je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a pedagogy ideje
vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za
osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství a k demokratickému evropskému
myšlení. Zároveň projekt napomáhá vyhledávání talentovaných žáků a systematicky
podporuje a rozvíjí jejich tvořivé a estetické nadání.
(2) Evš je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.
(3) Evš je postupovou soutěží, člení se podle kategorií a soutěžních kol.
Čl. 2
Vyhlašovatel
(1) Vyhlašovatelem Evš je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„ministerstvo“).
(2) Ústřední téma projektu je každý rok jiné a vychází z vyhlášení tématu pro daný rok
Evropským parlamentem.
(3) Zodpovědným za uskutečnění soutěže na ústřední úrovni je z pověření ministerstva
Národní institut pro další vzdělávání (dále jen „NIDV“).
ČÁST DRUHÁ
Čl. 3
Organizace a řízení soutěže
(1) Evš je organizována ve 4 věkových kategoriích, které jsou odstupňované odlišně
pro výtvarné a pro literární aktivity:
“Výtvarníci”
“Literáti”
1. kategorie: 4 – 8 let
1. kategorie: 6 – 11 let (do 5. ročníku)
2. kategorie: 9 – 12 let
2. kategorie: 12 – 14 let (6. – 8. ročník ZŠ +
příslušné ročníky víceletých gymnázií)
3. kategorie: 13 – 16 let
3. kategorie: 15 – 17 let (9. roč. ZŠ + příslušné
ročníky víceletých gymnázií + 1.a 2. ročník SŠ
4. kategorie: 17 – 21 let
4. kategorie: 18 – 21 let (3. a 4. ročník SŠ)

(2) Termíny konání jednotlivých soutěžních kol Evš a další informace upřesňující organizaci
příslušného ročníku jsou stanoveny NIDV a Národním komitétem (dále jen „NK“)
v koordinaci s řídícími orgány dalších soutěží (zejména předmětových olympiád) tak,
aby se termíny konání jednotlivých olympiád a soutěží nepřekrývaly.
Čl. 4
Účast žáků v Evš

(1) Účast žáků v Evš je dobrovolná.1)
(2) Účastí v soutěži žák, resp. jeho zákonný zástupce, souhlasí s podmínkami tohoto
organizačního řádu a zavazuje se jimi řídit.
Souhlasí:
a) s uvedením jména, příjmení, data narození, adresy bydliště, kontaktu, názvu a adresy
navštěvované školy pro potřeby organizačního zajištění soutěže,
b) s uvedením jména, příjmení, roku narození, umístění, názvu a adresy navštěvované
školy ve zveřejněných výsledkových listinách,
c) se zveřejněním fotografické dokumentace z průběhu a vyhlášení soutěže na webové
stránce soutěže, popř. v médiích a jejím užitím pro PR účely soutěže.
(3) Žáka není možné zařadit přímo do vyššího soutěžního kola.
Čl. 5
Úkoly soutěžících
(1) Úkolem soutěžících je samostatně vytvořit výtvarnou či literární práci na dané téma.
(2) Pokud má soutěžící výhrady k regulérnosti průběhu soutěže, má právo se odvolat
v případě školního kola k učiteli výtvarné výchovy nebo českého jazyka pověřeného
zabezpečením soutěže, v případě vyšších soutěžních kol k příslušné komisi Evš, popřípadě
ke komisi o stupeň vyšší.

Čl. 6
Organizace a propagace soutěže na škole, školní kolo
(1) Zodpovědným za uskutečnění soutěže na škole je učitel výtvarné výchovy, českého jazyka
nebo jiný učitel pověřený ředitelem školy, v organizacích neformálního vzdělávání učitel
výtvarného, dramatického oboru nebo jiný pracovník pověřený ředitelem organizace, (dále
jen „pověřený učitel“).
(2) Úkolem pověřeného učitele je propagovat Evš mezi žáky, evidovat přihlášky žáků
do soutěže, připravit, řídit a vyhodnotit školní kolo, předávat žákům veškeré informace
k soutěži a dodržovat pokyny NK.
(3) Spolu s pověřeným učitelem se na přípravě, řízení a vyhodnocení školního kola mohou
podílet další učitelé výtvarné výchovy, českého jazyka, popř. další pracovníci školy
(organizace neformálního vzdělávání).
(4) Školního kola se účastní žáci, kteří se do stanoveného termínu přihlásí u pověřeného
učitele.
(5) Pověřený učitel spolu s ředitelem školy nebo jeho zástupcem:
a) zajistí organizaci a regulérnost průběhu soutěžního kola,
b) vyhodnotí soutěžní práce,

c) vyhodnotí výsledky kola, na jejich základě stanoví jednoznačné (na jednom místě jen
jeden soutěžící) pořadí soutěžících a navrhne nejlepší práce nejvýše v počtu 5 kusů,
popř. 5 výtvarných souborů k postupu do krajského kola.
(6) Po skončení školního kola zašle pověřený učitel organizátorovi vyššího kola Evš vybrané
soutěžní práce spolu s registračními kartami soutěžících a dále:
a) jmenný seznam soutěžících postupujících do krajského kola s úplnou adresou školy
a bydliště a odborným posudkem (odůvodněním postupu),
b) stručné hodnocení soutěžního kola včetně počtu soutěžících.
Čl. 7
Krajské kolo Evš
(1) Zodpovědným za uskutečnění krajského kola Evš je příslušný kraj, který může pověřit
krajský úřad (dále jen „kraj“). Organizátorem krajského kola Evš je organizace jím
pověřená2) (zpravidla ZUŠ, Dům dětí a mládeže, SVČ apod).
(2) Úkolem organizátora krajského kola je připravit, řídit a vyhodnotit krajské kolo. Za tím
účelem především:
a) určí porotu a zajistí regulérnost průběhu soutěžního kola,
b) po skončení krajského kola zašle organizátorovi ústředního kola Evš vybrané soutěžní
práce spolu s registračními kartami soutěžících (RK obsahují název a adresu školy,
jméno vyučujícího, adresu trvalého bydliště účastníka, datum narození a kontakt
na účastníka Evš - e-mailové adresy, tel. spojení),
c) tajemníkovi ústředního kola Evš zašle výsledkovou listinu všech účastníků s úplnými
adresami škol a stručné hodnocení krajského kola s uvedením počtu soutěžících
v nižších kolech soutěže, případně náměty a doporučení ke zvýšení organizační
a obsahové úrovně soutěže,
d) kraji do jím stanoveného termínu zašle obsahové vyhodnocení a finanční vypořádání
akce v souladu s pravidly hospodaření s finančními prostředky poskytnutými
ministerstvem na zabezpečení soutěží na příslušný kalendářní rok a počty soutěžících
v nižších kolech soutěže, případně náměty a doporučení ke zvýšení organizační
a obsahové úrovně soutěže.
(3) Úkolem poroty, která je složena nejméně ze tří členů, je vyhodnotit soutěžní práce
a na základě odborného posudku zpracovat výsledky krajského kola, stanovit jednoznačné
pořadí soutěžících, určit soutěžní výtvarné a literární práce v počtu nejvýše 5 (popř.
5 výtvarných souborů) postupující do ústředního kola a vyhlásit výsledky soutěže.
(4) Soutěžící, kteří se umístili na 1. až 3. místě, obdrží diplom s vyznačením umístění a věcný
dar v ceně určené zvláštním právním předpisem3). Ostatní soutěžící obdrží diplom.
(5) Organizátor krajského kola archivuje všechny materiály, které se týkají soutěže, včetně
účetních dokladů 4) po dobu 5 let. NK je oprávněn si je vyžádat k nahlédnutí.
Čl. 8
NIDV a NK

(1) Úkolem NIDV je:
a) organizačně připravit, řídit a vyhodnotit ústřední kolo soutěže,
b) zajišťovat distribuci propozic organizátorům nižších kol,

c) zaslat hodnotící zprávu uplynulého ročníku soutěže ministerstvu, a to do
15. listopadu příslušného roku,
d) archivovat všechny materiály, které se týkají Evš, včetně účetních dokladů4), po dobu
5 let.
(2) Řídícím orgánem soutěže je NK.
(3) NK je složen z předsedy, tajemníka, zástupců jednotlivých krajských komisí a Ústřední
poroty (dále jen „ÚP“). Dalšími členy mohou být učitelé výtvarné výchovy vysokých škol,
popř. škol jiných stupňů a typů. Předsedou NK je zpravidla předseda ÚP, tajemníkem je
pracovník NIDV.
(4) Předsedu a členy NK jmenuje ministerstvo na základě návrhu NIDV a odstupujících členů
NK. Funkční období je zpravidla pětileté. Po uplynutí funkčního období mohou být
odstupující členové znovu jmenováni.
(5) Ze závažných důvodů lze ukončit členství v NK před vypršením funkčního období.
Případné odvolání je možné se souhlasem nadpoloviční většiny členů NK.
(6) NK zasedá nejméně jedenkrát ročně, ÚP se schází podle potřeby.
(7) Úkolem NK a NIDV je:
a) v souvislosti s aktivitami relevantních institucí evropské spolupráce (Evropský
parlament, Rada Evropy,….) zabezpečovat odbornou náplň soutěže, připravit a řídit
ústřední kolo soutěže po odborné stránce,
b) jmenovat partnerskou organizaci NIDV v ČR, tj. spoluorganizátora ústředního kola
pro konkrétní ročník Evš,
c) vyhodnotit ústřední kolo soutěže,
d) zpracovat výsledky ústředního kola, stanovit jednoznačné pořadí soutěžících a určit
nejkvalitnější práce k ocenění, jmenovat výherce hlavních cen, tj. účastníky
zahraničních stáží v partnerských evropských zemích,
e) na závěr celého ročníku Evš vyhodnotit jeho průběh a zpracovat hodnotící zprávu,
obsahující mj. i údaje o počtu účastníků v jednotlivých kolech soutěže,
f) zpracovat podklady pro přehled soutěží a přehlídek, vyhlašovaných ministerstvem
pro následující školní rok,
g) zpracovat podklady pro program Excelence,
h) koordinovat činnost nižších soutěžních kol, propagovat Evš na školách,
v hromadných sdělovacích prostředcích, zejména v odborném a pedagogickém tisku,
v institucích evropské spolupráce,
i) koordinovat společné aktivity se zahraničními partnery, garanty Evš v dalších
evropských zemích, a to zejména v těchto oblastech:
– zahraniční stáže vítězů ústředního kola,
– společné výstavy výtvarných soutěžních prací.
Čl. 9
Ústřední kolo Evš
(1) Organizátorem ústředního kola je NIDV, spoluorganizátorem škola, popř. organizace
neformálního vzdělávání pracující s dětmi a mládeží (ZUŠ, DDM, SVČ aj.) jmenovaná
NIDV na 1 školní rok.

(2) Pro část výtvarnou i literární jmenuje NIDV ÚP. ÚP hodnotí v ústředním kole
nejúspěšnější soutěžní práce z krajských kol. Tajemník Evš oznámí písemně (e-mailem)
porotcům přesný termín a místo konání ústředního kola a pozve je k účasti nejméně deset
dnů před konáním ústředního kola.
(3) NIDV a NK zajistí regulérnost průběhu soutěže a společně s ÚP, která odborně vyhodnotí
soutěžní práce, určí výherce zahraničních stáží v zemích EU, hlavních cen, zvláštních cen
a čestných uznání a na ústřední přehlídce Evš (dvoudenní setkání výherců Evš s pedagogy,
porotci a organizátory) vyhlásí výsledky soutěže.
(4) ÚP tvoří nejméně tři členové. O případných nejasnostech v hodnocení rozhodne
předseda ÚP.
(5) Výherci nejstarší věkové kategorie jsou oceněni mj. účastí na zahraničních pobytechstážích v zemích EU. Výherci hlavních cen obdrží diplom a věcnou odměnu v ceně určené
zvláštním právním předpisem3). Výherci čestných uznání obdrží diplom.
ČÁST TŘETÍ
Čl. 10
Bezpečnost při soutěži
(1) Dozor nad žáky po dobu dopravy na ústřední přehlídku Evš a zpět zajišťuje vysílající
škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.
ČÁST ČTVRTÁ
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se organizační řád soutěže Evš č. j. MŠMT – 32357/2014-1
(2) Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2016.

Mgr. Michal Urban v. r.
pověřen zastupováním náměstka pro řízení sekce sportu a mládeže
___________________
1) § 2 odst. 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání.
2) § 4 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb.
3) § 6 odst. 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb.
4) § 31 odst. 2, písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění z pozdějších předpisů.

