
Propozice pro okres v Olomouci + formulář přihlášky 
Celostátní přehlídka dětských recitátorů 
 
Kontakt: Mgr. Leoš Březina, icm@ddmolomouc.cz, 739 452 451 
 
Propozice vycházejí z celostátních – viz níže a ze skutečnosti, že okresní i krajské kolo 
uskutečníme distanční formou – pročtěte proto, prosím, pozorně tyto propozice!  
 

1. Všechny kategorie soutěží letos jen s jedním textem! 
2. Tento text s přihláškou zašlete elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu 

icm@ddmolomouc.cz do 13. dubna 2021 
3. Na tuto adresu také odešlete odkaz na YouTube, kde je vystoupení uložené – dle postupu 

uvedeného níže v celostátních propozicích 
 
Celostátní přehlídka dětských recitátorů 
 
I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY 
Celostátní přehlídka dětských recitátorů je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení 
dětských sólových recitátorů z celé ČR. Recitátoři jsou vybíráni z krajských postupových přehlídek, jimž předcházejí 
oblastní (okresní), popř. obvodní a školní kola. 
Přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. 
Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech 
schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova 
a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností. Zároveň děti motivuje k aktivnímu poznávání české i světové 
literatury a získávání vztahu k ní. 
Učitelům nabízí přehlídka možnost pracovního setkávání, vzájemné inspirace a dalšího vzdělávání v oboru. 
Všechna kola přehlídky by měla probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být 
doplněna podnětným programem pro účastníky (hlasové rozcvičky, dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi 
pro dospělé účastníky. Pořadatel přehlídky by měl vytvořit pro vystoupení recitátorů co nejpříznivější podmínky, tedy i 
potlačit nezdravou soutěžní atmosféru a rivalitu mezi recitátory.Snahou pořadatele by mělo být zachovat v maximální 
míře tyto principy i v případě, že by přehlídka musela probíhat distanční formou. 
 
II. PODMÍNKY ÚČASTI 
Přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, 
domů dětí a mládeže a dalších institucí. Přihlašují se u organizátorů školního kola, popřípadě přímo u pořadatele 
oblastního (okresního, obvodního) kola bez ohledu na to, kde probíhala příprava jejich recitačního vystoupení (v 
ZUŠ, ZŠ, DDM, SVČ, doma…). 
V mimořádné situaci, jakou představuje aktuálně probíhající epidemie, je možné po dohodě mezi pořadateli 
postupových kol umožnit přijetí recitátorů přímo do krajského kola. 
Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ nebo odpovídající ročník víceletého 
gymnázia: 
1. věková kategorie – žáci 2.–3. ročníků základních škol (končí na úrovni kraje, nepostupuje na Dětskou scénu), 
2. věková kategorie – žáci 4.–5. ročníků základních škol, 
3. věková kategorie – žáci 6.–7. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií, 
4. věková kategorie – žáci 8.–9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií. 
Je přínosné, aby pořadatelé školních, oblastních, popř. krajských kol zřídili i nultou kategorii pro žáky 1. ročníků ZŠ, 
která ale není postupová. 
Sólisté všech kategorií se hlásí na přehlídku s jedním textem. 
Délka vystoupení by měla být úměrná věku a schopnostem recitátora, maximálně ale 5 minut u 1. a 2. kategorie 
a 7 minut u 3. a 4. kategorie pro jeden text (poezii či prózu). Vzhledem k ryze interpretační povaze přehlídky není 
vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním (autorským) textem. Na přehlídce vystupují přednašeči výhradně s 
textem, s nímž byli vybráni lektorským sborem nižšího postupového kola. V tomto školním roce může recitátor 
výjimečně na přehlídce vystupovat i s textem, se kterým se na přehlídku hlásilv předchozím roce, případně 
s ním i vystoupil v některém z postupových kol. Se sólovým přednašečem se Celostátní přehlídky dětských 
recitátorů a jejích postupových kol pokud možno zúčastní pedagog, který přednašeče připravoval. 
 



III. ORGANIZACE A PRŮBĚH 
Školní kola probíhají zpravidla na základních školách, realizaci oblastních a krajských kol zabezpečují různé školské 
nebo kulturní instituce (ZUŠ, ZŠ, DDM, SVČ, kulturní střediska apod.). Organizátoři připravují přehlídku vždy v 
koordinaci s pořadateli přehlídky nižšího stupně (termíny, přihlášky). Přehlídky lze pořádat společně s přehlídkami 
dětského divadla. Pořadatelé krajských kol konzultují vyhlášení a termín přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-
ARTAMA. Vydávají zpravidla vlastní propozice přizpůsobené specifickým podmínkám v místě (počet postupujících z 
oblastních kol apod.). Organizátoři školních a oblastních (okresních, obvodních) kol dodržují pravidla stanovená 
těmito propozicemi. V případě jejich nedodržení není pořadatel krajské přehlídky povinen respektovat návrh na postup 
recitátorů z nižšího postupového kola. 
 
V roce 2021 by měla jednotlivá kola přehlídky proběhnout v těchto termínech: 
Školní kola: do 21. března 2021. 
Oblastní (okresní), popř. obvodní kola: do 25. dubna 2021. 
Krajská kola: do 23. května 2021. 
Celostátní přehlídka dětských recitátorů se koná společně s Celostátní přehlídkou dětského divadla v rámci přehlídky 
Dětská scéna 2021od 11. do 17. června 2021. 
Oblastní (okresní, obvodní) kola se mohou po dohodě s pořadatelem příslušného krajského kola konat i v pozdějším 
termínu, než jak je stanoveno v těchto propozicích. 
Vzhledem k tomu, že se řada recitátorů věnuje také práci v dětském recitačním či divadelním souboru, je třeba, aby 
pořadatelé krajských přehlídek dětských recitátorů a dětského divadla koordinovali termíny tak, aby se přehlídky 
nepřekrývaly. 
V tomto školním roce je vzhledem k mimořádným okolnostem v krajních případech možné připustit realizaci 
postupové přehlídky distanční formou (např. on-line přenosem nebo výběrem na základě zaslaných 
videozáznamů). 
Součástí každého kola je hodnocení recitačních vystoupení(pokud je to možné, tak i v případě distanční formy 
přehlídky). Lektorský sbor by měl s recitátory a jejich pedagogy přiměřenou formou promluvit o základních kladech a 
problémech jejich vystoupení. Pro zkvalitnění oblastních a krajských přehlídek dětských sólových recitátorů lze 
doporučit pořádání praktických dílen pro recitátory i pro pedagogické pracovníky pod vedením zkušených lektorů. 
Doporučení na lektory pro poroty, semináře či dílny lze získat v Centru estetických aktivit dětí a mládeže NIPOS-
ARTAMA. 
 
IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR 
Pořadatelé na všech stupních (počínaje školními koly) jmenují nejméně tříčlenné lektorské sbory (odborné poroty). 
Jejich členy jsou odborníci z oblasti dětského přednesu a dramatické výchovy, doplnění o další osoby, které se ve své 
práci zabývají recitací a mluveným projevem (např. zkušení a tvořiví pedagogové, dospělí recitátoři). Jejich členy 
nemohou být pedagogové, kteří připravovali recitátora, jenž se přehlídky účastní. V každém lektorském sboru musí 
být nejméně jeden odborník, který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil přehlídky vyššího stupně, pro 
niž lektorský sbor recitátora vybírá. Centrum estetických aktivit dětí a mládeže NIPOS-ARTAMA na požádání tyto 
odborníky doporučí. 
Mezi hlavní kritéria hodnocení a výběru recitátorů do vyšších kol patří zejména: 
- přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora, 
- umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační úrovni dítěte, 
- schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat, 
- celková úroveň a kultura projevu. 
Lektorský sbor krajského kola při hodnocení nestanovuje pořadí, ale pro postup do vyššího kola doporučí nejvýše 
dvě nejlepší či nejinspirativnější recitační vystoupení z každé postupové kategorie. Jedním z kritérií postupu z 
krajského kola může být i předpokládaný přínos vystoupení z hlediska dramaturgie celostátní přehlídky. Pořadatelé 
přehlídek určených pro dva kraje mají právo samostatných doporučení za každý kraj. 
Pro postup ze školního či oblastního kola platí stejná pravidla, počet postupujících recitátorů ale může být po 
dohodě mezi pořadateli postupových přehlídek vyšší. 
Bezprostředně po skončení krajské přehlídky doručí její pořadatel vyplněný evidenční list recitátora, stručné 
hodnocení recitačního vystoupení (formuláře vydává Centrum estetických aktivit dětí a mládeže ARTAMA) a jeden 
výtisk textu recitačního vystoupení (v případě zásahů do textu nejlépe kopii originální předlohy s vyznačenými škrty 
a úpravami) e-mailem na adresuhulak@nipos.cz, popř. poštou na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 
12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, (tel.: 221 507 969), a to nejpozději do 25. května 2021. 
 
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
V zájmu koordinace krajských kol dodržuje pořadatel přehlídky pravidla daná těmito propozicemi a konzultuje 
vyhlášení a přípravu přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. V případě nedodržení pravidel ze strany 
pořadatele přehlídky není programová rada DS povinna respektovat návrhy na postup recitátorů z krajského kola. 



V případě ekonomických potíží nebo pod vlivem jiných nepředvídatelných okolností může být program přehlídky 
omezen nebo může být přehlídka zrušena. V případě zásahu vyšší moci (např. epidemických opatření) může 
případně dojít také ke změnám ve způsobu a organizaci výběru recitátorů či k posunu uzávěrky postupových kol nebo 
celostátní přehlídky na pozdější termín. 
 
Zpracoval Jakub Hulák 
NIPOS-ARTAMA, září 2020 / revize leden a březen 2021 
 
doporučení k přehlídkám dětských recitátorů probíhajícím distanční formou. Počítáme ale s tím, že si 
je organizátoři podle potřeby přizpůsobí podmínkám v místě konání. 

1. Protože smyslem přehlídek dětských recitátorů není jen postup do vyššího kola, ale především 
získávání nových zkušeností s interpretací textu, vzájemné sdílení a inspirace, měli by pořadatelé 
přikročit k použití distanční formy jen v případech nouze, kdy nebude žádným způsobem možné 
uskutečnit přehlídku prezenčně. Nejdřív by ale měli v návaznosti na aktuální epidemiologická 
opatření zvážit variantu setkání „naživo“ v menších skupinkách apod. 

2. V případě přetrvávající nepříznivé epidemické situace by pořadatelé měli v první fázi zvážit variantu 
prezenční krajské přehlídky s distanční formou předvýběru, který nahradíneuskutečněná 
okresní či školní kola. K realizaci krajské přehlídky distanční formou by měli přistoupit až v krajním 
případě. 

3. Podle možností organizátora je možné realizovat přehlídku formou online setkání, kdy se 
účastníci a lektoři ve smluveném termínu zvukem a obrazem propojí prostřednictvím vhodné 
internetové komunikační platformy (Zoom, Skype, Microsoft Teams apod.). Toto řešení ale příliš 
nedoporučujeme – někteří recitátoři by pravděpodobně byli znevýhodněni horší kvalitou připojení, 
náhodnými výpadky či ruchy z okolí. 

4. Doporučujeme variantu, kdy recitátor natočí své recitační vystoupení (pomocí mobilního 
telefonu, tabletu, kamery, fotoaparátu...) a audiovizuální nahrávku odevzdá do stanoveného 
termínu organizátorům přehlídky. 

5. V zájmu zajištění kompatibility s běžnými přehrávači natočí recitátor své vystoupení vždy ve 
formátu obrazu na šířku. 

6. V rámci jednoho textu nesmí být záznam dodatečně zkracován či stříhán. Měl by být co 
nejvěrnějším záznamem živého vystoupení (i když je jasné, že vystoupení může v záznamu 
působit jinak než v živém provedení). 

7. Velikost a přesný úhel záběru si recitátor určí sám, v záběru by ale měly být vidět oči, tvář a celé 
ruce – pokud to neodporuje speciálnímu interpretačnímu záměru. 

8. Jak je na recitačních přehlídkách zvykem, text by měl být přednášen zpaměti. 

9. Maximální délka videozáznamu by měla odpovídat limitům stanoveným propozicemi, tj. 5 minut 
u 1. a 2. věkové kategorie a 7 minut u 3. a 4. kategorie. Překročení časového limitu může snížit 
šanci postupu recitátora do vyššího kola. 

10. Do časového limitu se nepočítá úvod, kde se recitátor představí jménem, aby se tak předešlo 
zmatkům s identifikací. Alternativou je zařazení titulku se jménem recitátora do prvních cca 5–10 
vteřin videozáznamu. 

11. Způsob odevzdání nahrávky stanoví pořadatel přehlídky. Jako technicky a organizačně 
nejvýhodnější se jeví varianta, kdy recitátor či jeho dospělý zástupce umístí nahrávku na server 
YouTube s označením „neveřejné“ a pošle pořadateli přehlídky odkaz. Uložením videozáznamu 
na YouTube se předejde komplikacím s formátem a kódováním videa. 

12. V případě, že dá pořadatel přednost přímému zasílání nahrávek (např. přes internetovou úschovnu 
nebo na pořadatelem zřízené datové úložiště), měl by po účastnících požadovat uložení 
v některém z běžných formátů, tj. MP4 (ideálně v kódování H.264), popř. AVI nebo MPEG-2. 

13. Pokud pořadatel nebude schopen technicky zajistit systém odevzdávání videozáznamů, požádá 
o jeho zajištění pořadatele celostátního kola – Jakuba Huláka z NIPOS-ARTAMA. 

14. Videozáznam umístěný na úložiště musí být pojmenován číslem příslušné věkové kategorie 
a celým jménem recitátora, a to raději bez diakritiky, tedy ve tvaru 2_Alfred_Strejcek. 



15. Souběžně s odevzdáním nahrávky odešle recitátor či jeho dospělý zástupce přihlášku na 
přehlídku. Systém přihlašování, ideálně online formou, zajistí pořadatel přehlídky – v případě 
potřeby ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA.  

16. Po stanovené uzávěrce předloží pořadatel videozáznamy odborným lektorům. Lektorský sbor by 
měl být v souladu s propozicemi přehlídky nejméně tříčlenný. Musí také splňovat předepsané 
nároky na odbornost. Je vhodné víc než za běžných okolností preferovat zkušenější lektory, u 
nichž lze předpokládat, že dokážou lépe odlišit nedostatky v samotné interpretaci od případných 
problémů způsobených použitím digitálního média. 

17. Způsob hodnocení recitačních vystoupení je na dohodě pořadatele přehlídky s odbornými 
lektory. V případě potřeby může být použita forma zúžení výběru (každý lektor vytvoří svůj užší 
výběr a bude se hledat průnik s užšími výběry ostatních lektorů). Pokud je to ale aspoň trochu 
možné, o postupech do vyššího kola by měli lektoři rozhodnout na základě vzájemné diskuse. 

18. Počet postupujících je v souladu s propozicemi předem stanoven pořadatelem přehlídky, na niž 
recitátoři postupují. 

19. Součástí přehlídky by pokud možno měla být zpětná vazba pro recitátory, ať už v rámci online 
diskuse, individuálních online pohovorů, nebo aspoň formou stručného písemného hodnocení. 

20. V případě, že víc stupňů přehlídky probíhá distančně (např. okresní i krajská kola), předpokládá se, 
že recitátor pro každé kolo přehlídky pořídí a odevzdá nový videozáznam (tj. počítá se s tím, že 
se – i na základě připomínek lektorského sboru – jeho interpretace textu vyvíjí). 

 
 

Přihláška pro okresní kolo je na další straně: 
 

  



Přihláška do krajského kola – EVIDENČNÍ LIST SÓLISTY Dětské scény – recitace 
 

         
   Kategorie:  

 
Jméno a příjmení: ................................................................ Celé datum narození:  ................................  
 
Adresa bydliště: ................................................................................................. PSČ  ..............................  
 
 telefon:  ................................................ e-mail: .........................................................  
 
Adresa školy   ............................................................................................................................................  
 
  ...........................................................................................................................................  
 

 tel. ............................................. e-mail:  ............................................................................  
 
     jméno vyučujícího, který soutěžícího připravil:  ...............................................................  
   

TEXT  
   
1. název textu:  ............................................................................................... minutáž: .........................  
  
 autor:  .......................................................... překladatel: .....................................................................  
 
 
K evidenčnímu listu přiložte podepsanou kopii v pravém horním rohu textu svého vystoupení. Při fotokopii z knihy 
dopište autora/překladatele, název textu a seřaďte podle stran. 
 
 
V  ................................................... dne.......................................................   
 
 
Přihlášku zašlete na adresu DDM Olomouc, Janského 1, 779 00  Olomouc – L. Březina – okresní 
soutěž v Olomouci do 13. 4. 2021 do 12:00 hodin.   
E-mailem nejlépe v pdf formátu včetně soutěžních textů, kde bude vyznačen autor a název textu a 
uvedeno jméno a příjmení recitátora včetně věkové kategorie na adresu icm@ddmolomouc.cz.  
 
Později zaslané přihlášky nebudou zařazeny! 
 
 

 


