Organizace předmětových soutěží ve školním roce 2016/2017
Vážené paní ředitelky, páni ředitelé,
vážené kolegyně a kolegové, garanti soutěží, vyučující
KÚ PK – OŠMS pověřil Dům dětí a mládeže v Tachově pro školní rok 2016/2017
zajištěním organizace okresních kol předmětových a uměleckých soutěží pro náš okres.
Vedení všech škol si dovoluji požádat o vstřícný přístup a pochopení při uvolňování
pedagogů, kteří se podílejí na zajištění soutěží – prezentujete výsledky práce
školy…

Co se očekává od okresních garantů – pořadatelů okresních kol
- vypracování propozice pro okresní kolo (termín, místo, hodina, složení komise, pokyny
pro soutěžící)
- odborné zajištění soutěže, včasné vyrozumění členů okresní komise
V úzké součinnosti s ekonomkou DDM – paní Alenou Viternovou (tel. 374 723 894,
mobil 731 495 039) zajistit:
- ceny pro soutěžící
- připravit prezenční listinu soutěžících a členů komise
- proplacení jízdného soutěžícím, pedagogickému dozoru – hradí vysílající
organizace, jízdné je vždy hrazeno oproti doloženým jízdenkám (vlaková – zpáteční)
- uzavření dohody s členy komise (vyplnit číslo účtu člena komise)
- připravit diplomy a ty společně s cenami předat soutěžícím (domluvit předem s DDM)
- zpracovat výsledkovou listinu, přihlášku postupujících do krajského kola, stručné
zhodnocení a vše odeslat do 3 dnů e-mailem do DDM
- veškeré doklady o soutěži předat do DDM do 10 dnů po jejím skončení
- informace o soutěži a výsledky poskytnout okresnímu tisku

Občerstvení pro soutěžící se nezajišťuje!!!
Co zajistí DDM
- dodání manuálu soutěží 2016/2017 v elektronické podobě do škol
- zašle školám zadání školních a okresních kol jednotlivých soutěží
- uzavře dohody o provedení práce se členy komise (příp. po domluvě s garanty)
- ve spolupráci s garanty provede vyúčtování celé soutěže (ceny, jízdné, materiál)
- zajistí diplomy pro soutěžící (po dohodě dodá garantovi)
- po obdržení výsledků rozešle výsledkovou listinu do škol, KÚ OŠMS, krajským
garantům a těm i nahlásí postupující do krajského kola
- veškeré podklady o soutěžích předá ke konečné kontrole společně s vyúčtováním
Službě škole Plzeň

S případnými dotazy k soutěžím ve školním roce 2016/2017 se obracejte na tyto
pracovníky DDM Tachov:
Garant okresních kol soutěží:
Mgr. Jaroslav Matas, pevná linka: 374 723 895, mobil: 739 037 373
e-mail: ddm.tc@worldonline.cz
Ekonomický garant okresních kol soutěží :
Alena Viternová, pevná linka: 374 723 894, mobil: 731 495 039
e-mail: viternova@tiscali.cz

Přejeme mnoho úspěchů v soutěžení.

