
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2020 

 
XXV. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE DĚTÍ A MLÁDEŽE 

V SÓLOVÉM ZPĚVU 
Oblastní kolo okresu Trutnov 

v pondělí 3. února 2020 v ZUŠ A. M. Buxton, Úpice 

 
Pořadatelem oblastního kola jsou: 

- Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka Karlovy Vary (dále MPCAD) 

- Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice, Tyršova 351, 542 32 Úpice 

- Spolek Radost 

Soutěžící jsou rozděleni do pěti kategorií: 

 Kategorie A1 - žáci narození po 31. 8. 2008, kteří se nevěnují studiu sólového zpěvu nebo 

 hlasové výchovy.  

Kategorie A2 -žáci narození po 31. 8. 2008, kteří se věnují studiu sólového zpěvu nebo hlasové 

 výchovy. 

 Kategorie B - žáci narození mezi 1. 9. 2004 a 31. 8. 2008 (včetně), kteří se nevěnují studiu 

 sólového zpěvu nebo hlasové výchovy. 

Kategorie C1 - žáci narození mezi 1. 9. 2004 a 31. 8. 2008 (včetně), kteří se věnují studiu v 

 oboru klasického zpěvu na ZUŠ, soukromě, na hudebním gymnáziu nebo v jiných zařízeních. 

 Kategorie C2 - žáci narození mezi 1. 9. 2004 a 31. 8. 2008 (včetně), kteří se věnují 

 muzikálu a populární písni na ZUŠ, soukromě, na hudebním gymnáziu nebo v jiných zařízeních. 

Maximální časový limit vystoupení v kategorii A, B a C2 je 7 minut, v kategorii C1 je 9 minut. 

 Do kategorie A2, C1 a C2 mohou vyslat soutěžící pouze ZUŠ nebo jiné subjekty, na kterých žáci 

studují sólový zpěv. 

 

Podmínkou je zpívání zpaměti. Písně mohou být předneseny bez doprovodu, nebo s doprovodem 

maximálně dvou akustických nástrojů nebo audionosiče. Soutěžící zpívají bez mikrofonu. V kategorii C2 

je přednesena lidová píseň bez mikrofonu a druhá píseň s mikrofonem, v kategorii B je možné zpívat 

druhou píseň s mikrofonem. Soutěžícím, kteří si vyberou píseň z oblasti populární, taneční nebo jazzové, 

podají svou přihlášku do kategorie C2. 

 

Porotu bude tvořit cca pětičlenná odborná porota, do které budou pozvány významné osobnosti 

z řad pedagogů a pěvců. 

 

Organizace soutěže: 
Soutěž ve školním roce 2019/2020 se uskuteční a bude rozdělena do tří kol: 
Školní kolo - proběhne do konce prosince 2019 na jednotlivých školách buď formou soutěží, 
nebo pouhou nominací nejvýše tří zástupců z každé kategorie do druhého kola. 

Soutěžní úkol je pro školní kolo jednotný: přednes dvou písní libovolného žánru s doprovodem 

nebo bez doprovodu.  



Oblastní kolo se uskuteční v Úpici v pondělí 3. února 2020  

pro všechny kategorie v aule ZUŠ A. M. Buxton, Úpice, Tyršova 351 

Soutěžní úkol pro regionální kolo je rovněž pro všechny soutěžící jednotný: 

u kategorií A1, A2, B přednes dvou písní, 1. píseň národní či zlidovělá, 2. píseň libovolná 

u kategorie C1 přednes tří písní  

1. píseň národní či zlidovělá,  

2. píseň národní v náročnější úpravě (Janáček, Novák, Trojan aj.) nebo umělá píseň 

   3. libovolná píseň nebo árie podle výběru soutěžícího 

u kategorie C2 přednes dvou písní   

1. píseň národní či zlidovělá (zpívaná bez mikrofonu),  

2. píseň z oblasti populární hudby (zpívaná s mikrofonem) 

 

Písně budou předneseny sólově bez doprovodu nebo s doprovodem maximálně dvou akustických 

nástrojů, případně audionosiče. Maximální časový limit vystoupení je 7 minut. U písní s více slokami 

doporučujeme zpívat nejvýše tři sloky. Všichni soutěžící zpívají bez použití mikrofonu, mimo druhé písně 

v kategorii C2. V kategorii B se nově mohou soutěžící rozhodnout, zda budou chtít zpívat druhou píseň s 

mikrofonem či bez mikrofonu.. Abychom předešli případným technickým problémům, zašlete hudební 

podklad minimálně týden před zahájením soutěže. Po odeslání přihlášky není možné měnit repertoár, 

pouze pořadí písní. Zpívání zpaměti je podmínkou. 

 

Přihláška do oblastního kola se zasílá nejpozději do 15. 1. 2020, na adresu 

aman@zusupice.cz , do celostátního kola nejpozději do 25. 2. 2020. 
 

Řídící výbor soutěže oblastního kola: 

Eva Matoušková, dipl. um., ředitelka ZUŠ A. M. Buxton, Úpice  

Mgr. Jana Machková, pěvecký pedagog ZUŠ Dvůr Králové nad Labem, vedoucí KUR pro zpěv 

Mgr. Irena Podlipná, učitelka HO v ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší   

Tajemnice soutěže: 

Iveta Aman DiS., zástupkyně ředitele ZUŠ A. M. Buxton, Úpice 

 

Porotu bude tvořit cca pětičlenná odborná porota, do které budou pozvány osobnosti z řad pedagogů a 

pěvců. 

Prezence v oblastním kole proběhne od 7:30 do 8:30 hodin v přízemí školy – ZUŠ A. M. Buxton, Úpice, 

Tyršova 351 

Nutnou podmínkou účasti v soutěži je také souhlas s GDPR. Souhlas je součástí přihlášky (druhá strana). 

 

Začátek soutěže bude v 8:45 hodin. 

 

V regionálním kole obdrží vítězové diplomy a čestná uznání, příp. drobné věcné dary. 

 

Výsledkovou listinu oblastního kola XXV. ročníku Karlovarského skřivánka si mohou účastníci 

vyzvednout po vyhlášení všech výsledků v místě konání soutěže, nebo jim bude na žádost zaslána. 

 

Do celostátního kola postupují dle rozhodnutí poroty v kategorii A1, A2 max. tři soutěžící, v kategorii B, 

C1 a C2  max. pět soutěžících. 

 

mailto:amaniveta@zusupice.cz


Celostátní kolo – viz  propozice dostupné na internetové adrese 

www.karlovarskyskrivanek.cz   

(pondělí 23. 3. 2020 - kategorie A1 a A2, úterý 24. 3. 2020 - kategorie B a C2,  

středa 25. 3. 2020 – kategorie C1 v Karlových Varech). 

 

Řídící výbor soutěže celostátního kola: 

Alois Ježek, ředitel soutěže, ředitel MPCAD 

Mgr. Břetislav Svoboda, ředitel ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15 

Mgr. Jiří Zeman, zástupce ředitele ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15 

Mgr. Karel Šimandl, zástupce ředitele ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15 

Tajemnice soutěže: 

 Mgr. Miroslava Lendělová, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova 15 

 

Každý soutěžící, který postoupí do celostátního kola, musí vyplnit a odeslat elektronickou přihlášku, 

kterou nalezne na webových stránkách Karlovarského skřivánka. Písemnou přihlášku potvrdí vysílající 

škola nebo jiný pořadatelský subjekt a potvrzením odpovídají za správnost zařazení soutěžících do 

soutěžních kategorií A1, A2, B, C1 a C2. Tuto přihlášku odevzdá soutěžící u registrace. Věnujte prosím 

pozornost důkladnému vyplnění přihlášky (celá jména, emailové adresy apod.) Potvrzení registrace bude 

uvedeno pouze na stránkách karlovarského skřivánka. 

Po odeslání přihlášky není možné měnit repertoár, pouze pořadí písní. 

 

Písně budou předneseny sólově bez doprovodu nebo s doprovodem maximálně dvou akustických 

nástrojů, případně audionosiče. Všichni soutěžící zpívají bez použití mikrofonu,mimo druhé písně v  

kategorii C2. V kategorii B se nově mohou soutěžící rozhodnout, zda budou chtít zpívat druhou píseň  

s mikrofonem či bez mikrofonu. Pro soutěžící, kteří nemají vlastní hudební doprovod, doporučujeme 

využít připravených korepetitorů ZŠ a ZUŠ, se kterými je možno zkoušet od 8,30 v den soutěžního 

vystoupení. Tito soutěžící zašlou poštou notový materiál (u populárních písní zápis melodie a 

harmonických značek). Před soutěžním vystoupením je možné využít připravený klavír. U písní s více 

slokami zazpívá soutěžící nejvýše tři. 

 

Oběd pro soutěžící i jejich doprovod je možné zajistit ve školní jídelně. Tento požadavek je 

nutné vyplnit na přihlášce k soutěži. Oběd za cca 60.-Kč hradí účastníci při prezenci 

v sekretariátu soutěže. 

 

Vítězové budou vyhlášeni po poradě poroty v obou dnech vždy cca 1,5 hodiny po ukončení 

Soutěže, obdrží věcné ceny a diplomy. Počítá se s přehlídkou vítězů, interpretací jedné písně každého 

vítěze (3., 2.,  1. místo). 

 

Tiskopis přihlášky je možno získat rovněž na internetové adrese www.karlovarskyskrivanek.cz  

Karlovarský skřivánek se řídí organizačním řádem této pěvecké soutěže, který je k dispozici na výše 

uvedené internetové adrese. 

 

Tajemníkem soutěže je paní Mgr. Miroslava Lendělová, Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary,  

tel. 353 447 045, mobil 777 105 633, příp. e-mail: mpcad@atlas.cz nebo 

miroslava.lendelova@seznam.cz 

  

http://www.karlovarskyskrivanek.cz/
http://www.karlovarskyskrivanek.cz/
mailto:miroslava.lendelova@seznam.cz


PŘIHLÁŠKA 

do XXV. ročníku oblastního kola pěvecké soutěže 

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2020 

ZUŠ A. M. Buxton, Úpice, 3. února 2020 

Přihlašuji do kategorie (zaškrtněte) - 

A1 – žáci narození po 31. 8. 2008, kteří nestudují sólový zpěv nebo hlasovou výchovu 

A2 – žáci narození po 31. 8. 2008, kteří studují sólový zpěv nebo hlasovou výchovu 

B – žáci narození mezi 1. 9. 2004 a 31. 8. 2008, kteří se nevěnují studiu sólového zpěvu nebo hlasové 

výchovy 

C1- žáci narozeni mezi 1. 9. 2004 a 31. 8. 2008, kteří se věnují studiu v oboru klasického zpěvu na 

ZUŠ, soukromě, na hudebním gymnáziu nebo v jiných zařízeních. 

 C2- žáci narození mezi 1. 9. 2004 a 31. 8. 2008 (včetně), kteří se věnují muzikálu a populární 

písni na ZUŠ, soukromě, na hudebním gymnáziu nebo v jiných zařízeních. 

 

1. Příjmení a jméno:................................................................................................................................. 

2. Datum narození: .................................................................................................................................. 

3. Bydliště (přesná adresa): ..................................................................................................................... 

4. Vysílající kraj: ...................................................................................................................…................. 

5. Vysílající škola adresa, telefon, e-mail: ............................................................................................... 

 Vyučující Hv: ...................................................................................................................….................... 

 Učitel zpěvu v ZUŠ: ...................................................................................................................….......... 

6. Repertoár: 1. píseň národní čí zlidovělá ............................................................................................. 

Doprovod písně (zakroužkujte):a) jméno doprovázejícího ….................................................................. 

2. píseň libovolná - (autor, název) ……………………………………………………………………………………………………… 

Doprovod písně - jméno doprovázejícího ………..…………………………......................................................... 

3. libovolná píseň nebo árie podle výběru soutěžícího- úkol platí pro kategorii C1 

.......................................................................................................................................... 

Doprovod písně - jméno doprovázejícího ........................................................................ 

 

 

Datum. ....................................... 

 

Razítko a podpis 

vysílací školy 

  



Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Na základě nařízení Evropské unie ke zpracování osobních údajů (GDPR) a na základě platné české 

legislativy Vás tímto žádáme o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů Vašeho dítěte pro níže 

uvedené účely. V případě, že žák je starší 16ti let, je oprávněn udělit souhlas se zpracováním osobních 

údajů sám. 

 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pravidla pro práci s osobními údaji na škole 

stanovuje vnitřní směrnice školy dostupná na: http://www.zusupice.cz/dokumenty2 

 

 

Tímto uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely účasti v soutěži. 

 

Rozsah zpracovávaných údajů účastníka: 

- Jméno, příjmení, datum narození, reprezentovaná škola, popř. třída. 
Účel: 

- zařazení účastníka do soutěže a její příslušné kategorie 
- vystavení diplomů 
- přípravy a zveřejnění nezbytné dokumentace (prezenční a výsledková listina) 
- poskytnutí údajů požadovaných státními orgány a orgány územní samosprávy (předávací 

protokoly) 
- dokumentace, fotodokumentace a propagace soutěže Karlovarský skřivánek 

 

Pozn. Bez udělení souhlasu není možné zařadit účastníka do soutěže. 

 

 

 

V …………………………………………….. dne …………………………….. 

  

Jméno a příjmení soutěžícího: …………………………………………. 

  

 

Podpis zákonného zástupce nebo účastníka staršího 16 let: ………………………………………………… 


