
Štatút súťaţe 

„Logo školy – Základná škola s materskou školou Lomnička 29“ 

                                                                                                                          

A. VYHLASOVATEĽ, ORGANIZÁTOR  SÚŤAŢE 

Článok 1 

Súťaž  Logo školy – Základná škola s materskou školou Lomnička 29 

vyhlasuje riaditeľ Základnej školy s materskou školou Lomnička 29. Vyhlasovateľ 

súťaže určuje súťažný poriadok, ktorý je súčasťou štatútu súťaže. 

Článok 2 

Organizátorom súťaže je vyhlasovateľ súťaže uvedený  v Článku 1 a členovia 

vedenia školy. Organizátor súťaže zabezpečuje koordináciu súťaže a vyhlásenie 

výsledkov. Dbá na transparentný a čestný priebeh súťaže. 

B. POSLANIE A CIELE SÚŤAŢE 

Článok 3 

Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho vnímania školy ako 

významného socializačného činiteľa v živote mladých ľudí. 

Článok 4 

Cieľom súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti o škole, jej existencii 

a špecifikách v obci Lomnička a mimo nej. 

C. PODMIENKY ÚČASTI 

Článok 5 

Súťaže sa môžu zúčastniť len zamestnanci a žiaci školy buď ako jednotlivci alebo 

skupiny (maximálne 3 členovia v skupine). 

D. SÚŤAŢNÉ KRITÉRIA 

Článok 6 

Obsahové kritéria: 

- názov školy (prípadne jej skratka) 

- charakteristický znak školy, obce, regiónu alebo komunity. 

 

 



Formálne kritéria: 

- formát A4 

- vo farebnom vyhotovení maximálne 4 farby. 

Ďalšie kritéria: 

- výstižný popis súťažného loga v rozsahu 10 – 15 riadkov, veľkosť písma 12 

- návrhy odovzdať v zalepenej obálke, na ktorej bude označenie: meno 

autora/ov a  názov „Logo školy – súťaţ“  v stanovenom termíne (Článok 12, 

písmeno a) bez označenia autora/ou na samotnom návrhu. 

 

E. PRIEBEH A HODNOTENIE SÚŤAŢE 

Článok 7 

Priebeh súťaţe 

a) Prvé kolo 

Súťaž je dvojkolová: 1. kolo a 2. kolo.  V prvom kole súťažia všetky návrhy loga, 

ktoré boli doručené vyhlasovateľovi v stanovenom termíne (Článok 12, písmeno 

a) a spĺňajú súťažné kritéria  (písmeno D). 

b) Druhé kolo 

Do druhého kola postúpia tri návrhy loga školy, ak celkový počet prihlásených 

návrhov neprevyšuje 10.  Pri vyššom počte prihlásených návrhov do druhého kola 

postúpi 5 súťažných návrhov, ktoré vyberie hodnotiaca komisia. O konečnom 

poradí súťažných návrhov rozhodnú zamestnanci školy, ktorí sa do tajného 

hlasovania zapoja. 

F. HODNOTENIE 

Článok 8 

       Hodnotenie podaných návrhov sa realizuje podľa písmena D a konečné 

poradie podľa písmena E.       

       Článok 9 

       Hodnotiaca komisia je deväť členná. 

       Článok 10 

       Hodnotiacu komisiu tvoria: 

a) Štyria zástupcovia metodických združení (každé MZ deleguje jedného 

zástupcu), traja zástupcovia predmetových komisií (každá PK deleguje 

jedného zástupcu) a dvaja zástupcovia vedenia školy (deleguje riaditeľ školy). 



b) Člen hodnotiacej komisie nemôže byť účastný ako súťažiaci! 

Článok 11 

Poradie na 1. – 3. mieste, resp. na 1. – 5. mieste (Článok 7, bod b) určí 

hodnotiaca komisia (hlasovaním – tajným/verejným podľa dohody). 

G. CENY A ODMENY V SÚŤAŢI  

Článok 11 

Ceny v súťaži 

a) Pri umiestnení žiakov školy budú zabezpečené vecné ceny (súvisiace 

s plnením povinnej školskej dochádzky) v hodnote: 

1. miesto – 250 eur 

2. miesto – 150 eur 

3. miesto –   50 eur  

b) Pri umiestnení zamestnancov budú rozdelené odmeny (pred zdanením) takto: 

1. miesto – 300 eur 

2. miesto – 200 eur  

3. miesto – 100 eur 

 

H. ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŢE 

Článok 12 

a) Prvé kolo 

Vyhlásenie súťaže: 9. 10. 2018 

Uzávierka prijímania návrhov: 12.11.2018 

Určenie poradia súťažných návrhov: do 19.11.2018 

b) Druhé kolo 

Vystavenie finálových návrhov: 21.11.2018 – 30.11.2018 

Hlasovanie o návrhoch a vyhlásenie poradia: 04.12.2018 

       Článok 13  

      Rozhodnutia hlasovania sú konečné. 

       Článok 15 

       Pri rovnosti hlasov získaných na 1. mieste bude vyhlásené opakované kolo    

hlasovania len pre návrhy umiestnené  na 1. mieste, ktoré sa bude konať v daný, 

resp. nasledujúci  deň.   

       Článok 16      

       Ak sa nerozhodne ani po opakovanom hlasovaní, rozhodne žreb, za účasti    

predkladateľov návrhu  a členov hodnotiacej komisie.      



       

 Článok 17 

       Tento štatút platí na realizáciu súťaže „Logo školy – Základná škola s materskou 

školou Lomnička  29“. 

 

 

 

 

 

 


