Školský úrad
Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
Organizačný pokyn č. 3
Športové súťaže pre školský rok 2016/2017 v okrese Stropkov
Školský úrad v Stropkove ako koordinátor pre športové súťaže žiakov základných
a stredných škôl v okrese Stropkov vydáva nasledovný organizačný pokyn:
Športové súťaže

1. Každá škola má prístup na portál školského športu prostredníctvom prístupového
hesla. V prípade zmeny učiteľa, zabudnutie hesla a pod. je možnosť sa obrátiť na
Mgr. Miloša Jakubíka OÚ odbor školstva Prešov mailom alebo telefonicky (kontakt :
č.t. 051/7462711, mail:Milos.Jakubik@minv.sk)
2. Každá škola sa musí do 30. 9. 2015 zaregistrovať ako účastník súťaží, v ktorých bude
súťažiť. Kto tak neurobí, nebude už mať možnosť po tomto termíne sa registrovať.
Poverený PZ na portáli nahlási súpisky a športy, do ktorých sa škola v tomto školskom
roku zapojí.
3. Zoznam športových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR
bude zverejnený na
www.minedu.sk v menu šport – šport a zdravie a na www.skolskysport.sk v časti
Aktuality. Prihlasovanie škôl prebieha prostredníctvom www.skolskysport.sk, kde sú
zverejnené aj platné pravidlá a propozície v menu danej súťaže
4. Súťaž KK v cezpoľnom behu sa uskutoční 14.10.2015 v Starej Ľubovni, preto OK je
potrebné zorganizovať od 30.9. do 7.10.2016. Celoslovenské kolo sa uskutoční v čase od
24.10. do 27.10.2016. Zaregistrovať školu ako účastníka cezpoľného behu na portáli je
potrebné do 20.9.2016.
5. Pri súťažiach (športové súťaže) spolupracovať s koordinátorom súťaží v okrese Stropkov
(mená koordinátorov sú zverejnené na http://www.minv.sk/?informacie-odboru-skolstvasutaze alebo na www.minv.sk.
6. Z finančných prostriedkov určených na zabezpečenie súťaží je možné do konca roka 2016
uhradiť výdavky súvisiace s organizovaním súťaže nasledovne: OK – pitný režim 0,20 €,
odmenu komisii, príp. prenájom za priestory, cestovné na OK, KK sa neprepláca.
Financovanie do konca roka 2016 zostáva bezo zmeny oproti minulému roku.
7. Odporúčame do pozornosti smernicu MŠVVaŠ SR č. 44/2011 o organizovaní, riadení
a finančnom zabezpečení športových súťaží detí a žiakov škôl a sledovať internetovú
stránku Obvodného úradu odboru školstva v Prešove, kde budú uverejňované materiály
pre školy, ktoré sa budú do súťaží zapájať ako organizátori alebo účastníci.
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/SKSport/44_Smernica_2011_sport_sutaze.zip
8. Odporúčame do pozornosti Metodický pokyn č. 1/2014 pre účastníkov okresných,
regionálnych a krajských kôl súťaží detí a žiakov základných škôl a stredných škôl a
organizátorov súťaží v Prešovskom kraji.
9. OÚ OŠ Prešov bude uzatvárať dohody o spolupráci, koordinácii a organizovaní školských
súťaží na základných školách, stredných školách a školských zariadeniach v Prešovskom

kraji v čo najbližšom termíne, niektoré dohody resp. zmluvy sú už pripravené, potrebné je
ich len potvrdiť organizátorom súťaže.
10. Do interných predpisov školy zakomponovať športové súťaže, do ktorých sa chce škola
zapojiť.
11. Zaktualizovať databázu žiakov, vyškrtnúť bývalých žiakov 9. roč., 8-roč. gymnázia,
pretože ich nemôžu do systému zaradiť stredné školy.
12. Organizátor musí rozpočty zasielať na OÚ OŠ Prešov najneskôr 7 dní pred súťažou.

v Stropkove 16.septembra 2016
Spracovala: Mgr. Mária Šmajdová
predseda okresnej odbornej komisie športových súťaží žiakov v okrese Stropkov a člen Krajskej
komisie športových súťaží žiakov Prešovského kraja

