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3. Základní pojmy přehlídky
4. Několik slov o PP do dopisů pro úřady a sponzory
5. Dopisy školám před PP
6. Přihláška
7. Finance
8. Propagace
9. Ocenění a osvědčení
10.  Místnosti, které organizátor připraví
11.  Cílové skupiny, které organizátor zajistí
12.  Při jednání s lektory
13.  Potřebujete vědět ještě více?

ZÁKLADNÍ DOKUMENTY PP 

Kde najdete vše podstatné o Pedagogické poemě?

Pravidla Pedagogické poemy 
Zde: http://pedagogickapoema.cz/o-poeme/pravidla/  

Organizační řád pedagogické poemy 
Zde: http://pedagogickapoema.cz/organizacni-rad/

OFICIÁLNÍ NÁZEV PŘEHLÍDKY

Je nutné uvádět správné názvy přehlídky:

Plná verze: 
Pedagogická poema – národní přehlídka přednesu, čtení  a improvizovaného
vyprávění žáků středních pedagogických škol a pedagogických lyceí

- Tento  text  se  objevuje  v propagačních  materiálech  a  na  osvědčení  pro
učitele či ocenění pro žáky. 
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Krátká verze: 
Pedagogická poema

- Tento text se objevuje na propagačním materiálu: logo, plakát, odznak… (na
těchto propagačních materiálech se nesmí objevit zkrácený název „Poema“) 

ZÁKLADNÍ POJMY PŘEHLÍDKY

Je nutné všude (propagace, ocenění, ústní moderování) uvádět správné pojmy. 

- Disciplíny: 
o Přednes
o Čtení
o Improvizované vyprávění

- Cílové skupiny
- Ocenění
- Osvědčení

Zakázaná slova:
- kategorie
- četba
- předčítání
- improvizace
- diplom

NĚKOLIK SLOV O PP DO DOPISŮ PRO ÚŘADY A SPONZORY

Co je Pedagogická poema

o Pedagogická  poema je  přehlídka nejlepších  žáků  středních  pedagogických
škol a pedagogických lyceí, kteří výborně recitují, hlasitě čtou a improvizují,
což je součástí profilu absolventa jejich oborů vzdělání. Tito studenti jsou vítě-
zové třídních a nato školních kol.

o V národní přehlídce mají  možnost setkat s profesionálními lektory (režiséry,
improvizátory, herci), kteří je několik hodin školí.

o Učitelé, kteří tyto studenty na přehlídku doprovázejí, mají také možnost školit
se v odborných seminářích, kteří vedou profesionální umělci, pedagogové…

Organizace přehlídky    

- Do pořádající školy přijedou zástupci (3 žáci a 2 učitelé)  20 škol z celé ČR.
Celkem maximálně 60 žáků a 40 středoškolských učitelů.

- Organizátor jim musí poskytnout: ubytování, stravování, prostory pro přehlídku
i pro práci v dílnách.
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- Organizátor by také mohl představil město a region, protože se pak do tohoto
místa mohou účastnici kdykoliv v životě vracet.

- Organizátor  musí  kromě zmíněného ubytování  a stravování  zajistit  finanční
odměnu pro lektory a garanty PP, honoráře pro doprovodné divadelní či hu-
dební  vystoupení,  propagaci  (plakáty,  program,  upomínkové  předměty)  a
ocenění za inspirativní vystoupení. 

- Bylo by příjemné, kdyby organizátor připravil raut pro účastníky PP (například
v závěru přehlídky).  

DOPISY ŠKOLÁM PŘED PP

Organizátor  přehlídky  pošle  formou  e-mailu  školám  (vedením  škol  i  seznamu
učitelů,  kteří  pravidelně  přehlídku  navštěvují  –  seznam  naleznete  na  webu  PP:
http://pedagogickapoema.cz/kontakty/kontaktni-osoby-ze-skol/) dva – tři dopisy:

1. červen: zde je nutné informovat školy o termínu a místu konání PP a cílových
diváckých skupinách pro tento rok

2. září: zde je nutné uvést, kde je možné stáhnout si nebo vyplnit  přihlášku, a
termín, do kterého je potřeba ji odeslat organizátorům národního kola / také je
nutné uvést výši účastnického poplatku a komu ho kdy zaplatí / zde se může
objevit i program PP – pokud není na webu, aby školy věděly, kdy a kam mají
přijet, kde bude probíhat prezence /       

PŘIHLÁŠKA

V září organizátor přihlášku umístí na web PP, nebo na web své školy a v dopisu
upozorní účastníky, kde si ji mohou stáhnout nebo vyplnit. Přihláška může být i ve
formě on line dokumentu.  

FINANCE

PŘÍJEM:
- MŠMT
- Sponzoři
- Město, Kraj
- Účastnický poplatek (stejný jak za žáka, tak za učitele) je přibližně 1200 –

1300  Kč  (výši  poplatku  stanoví  pořádající  škola).  Účastnický  poplatek  je
možné vybrat před přehlídkou převodem na účet.  
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VÝDEJ:

Z účastnického poplatku se hradí:
- cestovné (tam i zpátky)
- stravné (snídaně, obědy, večeře, balíček na cestu)
- nocležné

Honorář pro lektory:
Lektoři pro žáky: 200 Kč / hod
Lektoři pro učitele 200 Kč / hod. 
(Lze uzavřít dvě smlouvy: příprava dílen a vedení dílen. Tím naroste počet hodin,
které lze lektorům zaplatit.)

Honorář pro garanty PP:
Práce garantů
Honorář: 250 Kč / hod. 
Za 12 hodin práce 3000,- Kč

Práce garantů PP je vymezena v Organizačním řádu PP, čl. 10
Aktuální garanti PP jsou:
Mgr. Šárka Horáková
Mgr. Roman Musil

Honorář správci webových stránek Pedagogické poemy:
Věta z Pravidel: „Škola, která pořádá národní přehlídku, uhradí poplatek za doménu
a správu stránek Mgr. Jiřímu Klekerovi.“
Spojení zde: jiri@kleker.cz

Další výdaje jsou za doprovodný program.  

PROPAGACE

Je možné mít:
- plakát s logem PP
- brožuru, ve které MŮŽE být:

o jmenovité představení lektorů
o jména všech účastníků PP
o texty přednášejících

Je  vhodné na  webové stránky PP umístit  do  druhé složky,  která  vždy ponese
název města a rok přehlídky:

- aktuální pravidla
- přihláška
- program PP
- jak se k nám dostanete (spoje)
- apod.
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Vkládat  informace  na  tyto  webové  stránky  je  možné  po  dohodě  se  správcem:
jiri@kleker.cz či Romanem Musilem.

Je možné dát všem účastníkům přehlídky při příjezdu dárkovou tašku s propagací
přehlídky, města či sponzorů.  
  
Je  nutné mít  celkový  program  přehlídky, kde  účastníci  najdou  místo  a  čas
jednotlivých akcí. (Možnost programu je uvedená v pravidlech, nebo se podívejte na
minulou přehlídku.)

Je  nutné mít  rozpis  výstupů  žáků  v samotné  přehlídce.  Tento  seznam  musí
obsahovat: 

- disciplínu (přednes, čtení, improvizované vyprávění)
- cílovou skupinu
- jméno a příjemní žáka
- pedagogickou školu, kterou reprezentuje
- v disciplíně přednes pak ještě jméno autora a název díla, které přednáší

Při tvorbě tohoto programu si dejte pozor na to, že do poslední chvíle budou školy
měnit  jména žáků a cílové skupiny. Pokud by byl program vytištěný na zvláštním
papíru a ne v brožuře, je to také řešení.  

OCENĚNÍ a OSVĚDČENÍ

Každý  žák  obdrží  buď  OCENĚNÍ  za  zlaté,  stříbrné,  bronzové  pásmo,  nebo
OCENĚNÍ za inspirativní výkon
Na tomto dokumentu bude:

- oficiální název přehlídky
- disciplína
- jméno a příjmení žáka
- barva pásma
- podpis obou lektorů

(je lepší předtisknout si na ocenění jména žáků a pak už jen nalepit získanou barvu)

Každý učitel, který se zúčastnil semináře, obdrží OSVĚDČENÍ 
Na tomto dokumentu bude:

- oficiální název přehlídky
- název semináře
- jméno a příjmení (titul) účastníka
- vlevo podpis: ředitel školy
- vpravo podpis: garant Pedagogické poemy

(Na osvědčení může být uveden počet hodin semináře.)
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MÍSTNOSTI, KTERÉ ORGANIZÁTOR PŘIPRAVÍ

Škola by měla připravit přibližně 13 místností   

Šatna
- 1 nebo 2 místnosti

Občerstvení pro žáky, občerstvení pro učitele
- 1 nebo 2 místnosti
- je lepší, když jsou v místnosti stolky a židle
- organizátor by měl určit,  kdo bude v této místnosti doplňovat potraviny, mýt

nádobí… 
- doporučujeme, aby žáci organizující školy hromadně nevysedávali v místnosti

určené pro učitele

Místnosti pro semináře jednotlivých disciplín a seminářů pro učitele   
- někdy si lektoři přejí, aby každá disciplína mohla probíhat ve dvou místnostech

(pokud jsou tři disciplíny, pak je nutné připravit 6 místností)
- počet místností na semináře pro učitele je limitován nabídkou seminářů (2-3

místnosti)    

Místnost, ve které bude probíhat přehlídka  
- jedna místnost
- Tato místnost musí být dostatečně velká, aby se do ní vešli všichni účastníci

přehlídky, pokud by chtěli vidět všechny vystupující žáky. 

Místnost na zahájení a ukončení přehlídky, na doprovodný program 
- (je možná spolupráce s místním divadlem apod.)

Místnost na úvodní setkání garantů, lektorů, organizátorů (před zahájením PP)

Místnost  na závěrečné setkání  učitelů,  lektorů,  garantů a organizátorů (před
odjezdem)

CÍLOVÉ SKUPINY, KTERÉ ORGANIZÁTOR ZAJISTÍ

Podle Pravidel PP organizátor zajistí dvě z těchto cílových skupin:

- Děti mateřské školy (věk 5-7 let – třída předškolního věku)
- Žáci I. stupně základní školy (věk 8-9 let – 3. třída ZŠ)
- Žáci střední školy (1.-2. ročník jakékoliv SŠ, ne však účastníci PP)
- Senioři (obyvatelé domova důchodců, penzionu pro seniory…)  
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PŘI JEDNÁNÍ S LEKTORY

Po lednovém jednání v Nové Pace organizátor přehlídky osloví lektory. Lektoři jsou
vždy  vybíráni  tak,  aby  tvořili  pár  (muž  a  žena)  a  aby  alespoň  jeden  z nich  již
v předcházejících letech na PP lektoroval.

Při jednání pořadatel lektory seznámí s:
- myšlenkou PP (pokud jsou noví)
- aktuální změnou pravidel (pokud k ní v Nové Pace dojde)
- event. s oceňováním žáků (zlaté, stříbrné, bronzové pásmo)

Pokud oslovený lektor nemůže, organizátor buď osloví dalšího lektora v pořadí nebo
se poradí s garanty PP.

POTŘEBUJETE VĚDĚT JEŠTĚ VÍCE?

Pak  napište  garantům:  Roman Musil  –  dranrom@gmail.com /  Šárka  Horáková  -
sarka.horakova@gymnp.cz
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