OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
ODBOR ŠKOLSTVA
Zádielska 1, 040 78 Košice

OU-KE-OS-2014/00075
Metodický pokyn č. 3/2014-G
k organizačnému zabezpečeniu športových súťaží na základných školách, stredných
školách a školských zariadeniach v územnej pôsobnosti Okresného úradu Košice
Okresný úrad Košice - odbor školstva (ďalej len OÚ KE-OŠ) na zabezpečenie
jednotného postupu pri organizácii športových súťaží na základných školách, stredných
školách a školských zariadeniach vydáva tento metodický pokyn:
Povinnosti účastníkov športových súťaží žiakov
1.

Do plánu práce školy zakomponovať súťaže, do ktorých sa chce škola zapojiť.

2.

V plánoch predmetových komisií určiť zodpovedných za prípravu žiakov na súťaže a
organizátorov súťaží.

3.

Prihlásiť školu do súťaží cez internetový
www.skolskysport.sk v požadovanom termíne.

4.

Priebežne sledovať aktuálne informácie na internetovom portáli a v propozíciách
stanovenom termíne sa prihlásiť na obvodné v prípade postupu na krajské kolá súťaží.

5.

Pred súťažou zadať súpisku žiakov na internetový portál. Účasť na súťaži bude
povolená len škole, ktorá cez portál zadala súpisku. Súpisku podpísanú riaditeľom
školy doručiť na miesto konania súťaže.

6.

Ak žiak prestúpi na inú školu, je povinnosťou pôvodnej školy vyradiť ho zo zoznamu
na portáli. V opačnom prípade si ho nová škola nemôže do svojho zoznamu na portál
pridať.

7.

Dodržiavať propozície a pokyny organizátorov vyšších kôl súťaží.

8.

Priebežne sledovať aktuálne informácie na internetovom portáli www.skolskysport.sk

portál

školského

športu

V prípade nejasností pri práci s portálom kontaktujte svojho okresného, alebo krajského
administrátora:
PaedDr. Milana Gomolčák OÚ KE-OŠ
Telefón: 055/7245 119
Email: milan.gomolcak@minv.sk

Telefón
++421/55/724 5442

Fax
++421/055/724 5437

E-mail
osk@ke.vs.sk

Internet
http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice

IČO
00151866

Povinnosti organizátorov športových súťaží žiakov
1.

Postupovať v súlade so Smernicou č. 44/2011 o organizovaní, riadení a finančnom
zabezpečení športových súťaží detí a žiakov škôl a týmto metodickým pokynom.

2.

Uzavrieť s OÚ KE-OŠ zmluvu o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží na
základných školách, stredných školách a školských zariadeniach v Košickom kraji.

3.

V dostatočnom časovom predstihu (najmenej 10 dní pred súťažou) vypracovať
propozície a zadať ich na portál školského športu a taktiež zadať na portál dátum
konania súťaže.

4.

Skontrolovať, či školy, ktoré sa na danú súťaž prihlásili, zadali na portál súpisku
žiakov. Škola, ktorá cez portál súpisku nezadá, sa nemôže zúčastniť súťaže. Ak
škole, ktorá cez portál súpisku nezadala organizátor umožní súťažiť, musí za takúto
školu súpisku doplniť on.

5.

Rozoslať elektronicky propozície:
 okresnému koordinátorovi, v prípade krajského kola všetkým okresným
koordinátorom (http://www.minv.sk/?sutaze-2)
 na OÚ KE-OŠ PaedDr. M. Gomolčákovi na e-mail: milan.gomolcak@minv.sk

6.

Komunikovať s koordinátormi športových súťaží v príslušných okresoch

7.

Zabezpečiť podmienky na bezproblémový priebeh súťaže v súlade s platnou
legislatívou, organizačným poriadkom a propozíciami súťaže.

Po ukončení súťaže (í):
8.

Do piatich dní po skončení súťaže zadať na portál v záložke „Postupujúci“ víťaza a
do
záložky
„Dokumenty“,
vložiť
na
predpísanom
tlačive
(http://www.minv.sk/?sutaze-2) výsledkovú listinu.

9.

Výsledkovú listinu zaslať aj elektronicky milan.gomolcak@minv.sk

10.

Do štrnástich pracovných dní po ukončení súťaže (í) predložiť vyúčtovanie, ktorého
prílohou je celková faktúra za zorganizovanie súťaže (í), prehľad využitia finančných
prostriedkov (predpísané tlačivo), a výsledkovú listinu.

Spracoval: PaedDr. Milan Gomolčák

V Košiciach 24. 03. 2014

Telefón
++421/55/724 5442

Fax
++421/055/724 5437

PhDr. Anna Racková
vedúca odboru

E-mail
osk@ke.vs.sk

Internet
http://www.minv.sk/?okresny-urad-kosice

IČO
00151866

