Okresný úrad Nitra
odbor školstva
Štefánikova tr. č. 69, 949 01 Nitra

.

.
Riaditeľom
ZŠ a OG s VJM
v okrese Levice, Nitra, Šaľa

.
Vaša značka/ zo dňa

Naša značka
OU-NR-OS1-2019/010674

Vybavuje/linka
Ing. Viera Obertová/0376969321

.
Nitra
09. 01. 2019

Vec:

Okresné kolo súťaže Pekná maďarská reč - Szép magyar beszéd
- organizačné pokyny a pozvánka
Okresný úrad Nitra, odbor školstva a okresná komisia súťaže Pekná maďarská reč - Szép

magyar beszéd (ďalej PMR - SMB) oznamuje základným školám s vjm v okresoch Levice,
Nitra a Šaľa, že súťaž sa organizuje v súlade so Smernicou MŠ SR č. 23/2017 o súťažiach
a organizačným poriadkom súťaže Pekná maďarská reč č. 2017-12659/39357:2-10IO
pre žiakov základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
Školské kolo: - je potrebné uskutočniť do 18. januára 2019 .
Do okresného kola z každej školy postupujú len víťazi školského kola.
Meno a priezvisko víťaza školského kola treba nahlásiť na prihláške do 25. januára 2019
na adresu:
Základná škola s VJM Gyulu Juhásza–Juhász Gyula Alapiskola
Mgr. Beáta Drenka
J. Jesenského 41
934 01 Levice
alebo zaslať elektronicky:

email: drenka.bea@gmail.com alebo zsmadlevice@gmail.com

Prihlásení žiaci do okresného kola už nebudú zvlášť pozývaní.
Spolu s nahlásením víťazov školského kola je potrebné zaslať štatistické údaje o priebehu
školského kola:
a) počet zapojených žiakov, z toho počet úspešných,
b) meno pedagóga, ktorý pripravoval žiaka postupujúceho do okresného kola.
Okresné kolo :
Termín uskutočnenia: 15. február 2019
Organizátor:
Základná škola s VJM Gyulu Juhásza, J. Jesenského 41, Levice
Začiatok súťaže:
o 9:00 hodine

Poznámka:
Žiadame riaditeľov škôl o zabezpečenie pedagogického doprovodu pre žiakov.
Cestovné žiakom hradí vysielajúca škola.
Cestovné a stravné pedagogickému doprovodu hradí vysielajúca škola.
Občerstvenie – pitný režim pre súťažiacich žiakov zabezpečí organizátor súťaže.
Organizačný poriadok, obsahová náplň k jednotlivým kategóriám, text vyhlásenia a formulár
prihlášky nájdete na stránke Štátneho pedagogického ústavu
( http://www.statpedu.sk/sk/sutaze/pekna-madarska-rec/ ).
Krajské kolo:
Termín uskutočnenia:
Miesto uskutočnenia:

07.03.2019
Gymnázium Hansa Selyeho s VJM, Ul. biskupa Királya 5,
945 01 Komárno

V prípade nejasností Vám potrebné informácie poskytne Mgr. Beáta Drenka, predsedníčka
OK PMR - SZMB.
Kontakt:
Telefón: 036/6221565
e-mail: drenka.bea@gmail.com

S pozdravom

Mgr. Milan Galaba
vedúci odboru v. r.
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