Organizační řád soutěže Daniel
Č.j.: MSMT – 23 165/2016-1
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 Daniel:
ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení
Čl. 1
Charakteristika a cíl soutěže Daniel
(1) Soutěž Daniel je určena pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je upozornit na
celospolečenská aktuální témata holocaustu a jeho reflexe, rasových problémů v současné
ČR a problém soužití různých etnik v ČR. Zároveň soutěž napomáhá vyhledávání
talentovaných žáků a systematicky podporuje a rozvíjí jejich tvořivé a estetické nadání.
(2) Soutěž Daniel je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.
(3) Soutěž Daniel je korespondenční soutěží a nemá postupová kola. Veškeré práce se zasílají
do Národního institutu pro další vzdělávání (dále jen „NIDV“).
Čl. 2
Vyhlašovatel
(1) Vyhlašovatelem soutěže Daniel je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„ministerstvo“).
(2) Zodpovědným za uskutečnění soutěže je z rozhodnutí ministerstva NIDV.
ČÁST DRUHÁ
Čl. 3
Organizace a řízení soutěže
(1) Soutěž se skládá ze tří oborů: obor literární (poezie, povídky, fejetony atd. s uvedenou
tematikou), obor historický (dějepisné studie týkající se tématu) a obor fotografie.
(2) Soutěží se ve 2 kategoriích, I. kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, II. kategorie je určena žákům všech typů
středních škol.
(3) Uzávěrka soutěže je každoročně 27. 1. (významný Den památky obětí holocaustu
a předcházení zločinům proti lidskosti).
Čl. 4
Účast žáků v soutěži Daniel
(1) Účast žáků v soutěži Daniel 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) s uveřejněním svého soutěžního příspěvku ve sborníku literárních prací,
d) se zveřejněním údajů a textů uvedených v bodech b) a c) na webové stránce soutěže,
popř. v médiích a s pořízením audiovizuální dokumentace z průběhu vyhlášení soutěže
a jejím užitím pro PR účely soutěže.
Čl. 5
Úkoly soutěžících
(1) Úkolem soutěžících je samostatně vytvořit literární, historickou či fotografickou práci
na dané téma.
(2) Soutěžící zašle svou práci poštou (historické práce, literární práce a fotografie) nebo
elektronicky (literární práce a fotografie) s řádně vyplněnou registrační kartou buď
samostatně nebo prostřednictvím svého učitele na adresu zodpovědného pracovníka NIDV.
(3) Pokud má soutěžící výhrady k regulérnosti průběhu soutěže, má právo se odvolat
k Ústřední komisi (dále ÚK) soutěže.
Čl. 6
NIDV a ÚK
(1) Úkolem NIDV je:
a) organizačně připravit, řídit a vyhodnotit soutěž,
b) zajišťovat distribuci propozic školám v celé ČR (s přihlédnutím k zájmu o soutěž
v uplynulých letech) prostřednictvím krajských úřadů,
c) zpracovat podklady pro program Excelence,
d) zaslat hodnotící zprávu uplynulého ročníku soutěže ministerstvu, a to do
15. listopadu příslušného roku,
e) zpracovat podklady pro přehled soutěží a přehlídek vyhlašovaných ministerstvem pro
následující školní rok, a to do 31. března3),
f) archivovat všechny materiály, které se týkají soutěže Daniel, včetně účetních
dokladů 2) po dobu 5 let.
(2) Řídícím orgánem soutěže je ÚK.
(3) ÚK je složena z předsedy, tajemníka a Ústřední poroty (dále jen „ÚP“). Dalšími členy
mohou být učitelé českého jazyka, historie či výtvarné výchovy vysokých škol, popř. škol
jiných stupňů a typů a další odborníci z praxe. Předsedou ÚK je zpravidla předseda ÚP,
tajemníkem je pracovník NIDV.
(4) Předsedu a členy ÚK jmenuje ministerstvo na základě návrhu NIDV a odstupujících členů
ÚK. Funkční období je zpravidla pětileté. Po uplynutí funkčního období mohou být
odstupující členové znovu jmenováni.
(5) Ze závažných důvodů lze ukončit členství v ÚK před vypršením funkčního období.
Případné odvolání je možné se souhlasem nadpoloviční většiny členů ÚK.
(6) ÚK zasedá nejméně jedenkrát ročně, ÚP se schází podle potřeby.
(7) Úkolem ÚK a NIDV je:
a) připravit a řídit soutěž po odborné stránce,
b) evidovat a registrovat soutěžní příspěvky a předložit je ÚP k vyhodnocení,

c) zpracovat výsledky ústředního kola, stanovit jednoznačné pořadí soutěžících a určit
nejkvalitnější práce k ocenění, jmenovat výherce hlavních cen,
d) propagovat soutěž na školách, v hromadných sdělovacích prostředcích, v odborném
a pedagogickém tisku,
e) koordinovat společné aktivity s nejdůležitějšími partnery v ČR, kteří se zabývají danou
problematikou v oblasti historie, vzdělávání a dalších příbuzných oborů, což jsou
zejména:
– Židovské muzeum Praha
– Památník Terezín
– CVH Malach
– ICEJ (Mezinárodní velvyslanectví Jeruzalém)
– Romské muzeum Brno aj.,
f) připravit vyhlášení výsledků soutěže. Výherci hlavních cen obdrží diplom a věcnou
odměnu v ceně určené zvláštním právním předpisem4). Výherci čestných uznání
obdrží diplom.
ČÁST TŘETÍ
Čl. 7
Bezpečnost při soutěži
(1) Dozor nad žáky po dobu dopravy na vyhlášení soutěže a zpět zajišťuje vysílající škola,
pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.5)
ČÁST ČTVRTÁ
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
(1) 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) § 31 odst. 2, písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění z pozdějších předpisů
3) § 3 odst. 6 vyhlášky č. 55/2005 Sb.
4) § 6 odst. 2 vyhlášky č. 55/2005 Sb.
5) § 7 odst. 1 vyhlášky č. 55/2005 Sb.

