
   

 

 

Městská část Praha 13 
 

vyhlašuje dvacátý druhý ročník soutěže v sólovém zpěvu 
 

„Butovický zvoneček 2022" 
 

 

1. Soutěž „Butovický zvoneček  2022“ 

Pořadatelem soutěže je Městská část Praha 13. 

 

Soutěž je určena pro všechny děti, které navštěvují základní školu na území Prahy 13, studenty 

odpovídajících ročníků gymnázia i děti školního věku, které bydlí na Praze 13, ale navštěvují 

školu na území jiné městské části nebo v jiné obci. Uspořádání dvacátého druhého ročníku 

soutěže v letošním roce umožnilo postupné rozvolnění protiepidemických opatření, které naopak 

uspořádání soutěže v loňském roce zcela znemožnilo. 

 

 

2. Soutěžní kategorie a pravidla 

Soutěží se samostatně v devíti kategoriích podle navštěvované třídy. V každé kategorii soutěží 

samostatně sólisté i vícehlasy. Za vícehlas lze považovat pouze dvojhlas, trojhlas atd. max. 

pětihlas, nikoliv unisono zpěv více zpěváků. Pokud je vícehlas sestaven ze žáků různých 

věkových kategorií, bude zařazen podle věkové kategorie nejstaršího z nich. 

 

Pro hlavní soutěž si účastníci připraví dvě písničky. První bude povinná lidová píseň z učebnice 

hudební výchovy pro ZŠ „Já, písnička“. Druhá píseň může být libovolná. Soutěžící mohou mít 

vlastní doprovod na libovolný nástroj, zpívat bez doprovodu, nebo využít klavírního korepetitora, 

kterého zajistí pořadatel. Soutěžící mohou u nepovinné písně využít i nahraný hudební doprovod 

(playback). Tato skutečnost musí být uvedena v přihlášce. 

 

3. Organizace soutěže 

„Butovický zvoneček 2022“  bude probíhat ve dvou kolech: 

 

a) Školní předkola 

Do nich se mohou přihlásit všichni žáci v kategoriích podle navštěvované třídy. Školní předkola 

budou samostatně organizovat jednotlivé školy v termínu do 29.4.2022. Organizace těchto 

školních kol je plně v kompetenci jednotlivých škol. 

Děti z Prahy 13, které navštěvují školu v jiné městské části nebo jiné obci, se mohou do 

15.4.2022  přihlásit na e-mailové adrese: pardubickyb@praha13.cz a budou zařazeni přímo do 

hlavní soutěže. 
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b) Hlavní soutěž 

Do ní postupují především vítězové školních kol v každé soutěžní kategorii, a to jak ze sólových 

zpěváků, tak i ze soutěžících ve vícehlasech. Předběžně plánovaný termín hlavní soutěže je 9. 

až 11. 5. 2022 

 

Vítěze školních kol přihlašuje do hlavní soutěže souhrnně jejich škola. Přihlášku musí škola 

zaslat nejpozději do středy  29. 4. 2022 e-mailem na adresu: pardubickyb@praha13.cz. 

Přihláška je platná až po její kontrole a potvrzení pořadatelem. Každá škola musí první 

den hlavní soutěže předložit přihlášku také v  tištěné podobě. Tato písemná přihláška musí 

být podepsána ředitelem školy. Pokud nebudou splněny tyto podmínky pořadatel neumožní 

žákům dané školy účast v hlavní soutěži.  Přihlášky k vyplnění jsou zaslány všem školám 

v příloze tohoto dokumentu. V případě, že se hlavní soutěže nebude moci  účastnit vítěz školního 

kola, může jej škola nahradit dalším z pořadí. Změnu v přihlášce musí škola oznámit do zahájení 

hlavní soutěže. V případě, že se ve školním kole objeví v některé  kategorii více 

talentovaných zpěváků, může škola přihlásit celkem dva soutěžící nad rámec vítězů 

jednotlivých kategorií. Pokud škola neobsadí některou kategorii, nemůže si to vynahradit v 

jiné kategorii. Nad rámec vítězů jednotlivých obsazených kategorii může tedy vyslat 

maximálně dva soutěžící. 

 

Písně, se kterými se soutěžící účastní v hlavní soutěži musí být uvedeny v přihlášce. Soutěžící 

musí mít pro své vystoupení k dispozici použitelný notový materiál ve všech případech, kdy 

nemá vlastní doprovod a bude využívat korepetitora zajišťovaného pořadatelem.  

 

Celková produkce každého soutěžícího v hlavní soutěži je omezena maximálně na 5 minut.  

 

V průběhu soutěže budou pořizovány fotografie, zvukový záznam  a videozáznamy pro potřeby 

informačních kanálů pořadatele. Hlavní soutěž bude pořadatel organizovat ve třech dnech, do 

kterých budou rozděleny jednotlivé kategorie. Předběžně plánovaný termín hlavní soutěže je 

9. až 11. 5. 2022 

Termín a místo konání hlavní soutěže bude školám včas upřesněn. Pořadatel si vyhražuje právo 

termín hlavní soutěže změnit, případně hlavní soutěž či koncert vítězů zrušit, pokud to budou 

vyžadovat pro tu dobu platná protiepidemická opatření.  Výsledky se v hlavní soutěži vyhlašují 

bezprostředně po skončení každé kategorie. Pro vítěze v hlavní soutěži a další účastníky navržené 

porotou uspořádá pořadatel po skončení soutěže koncert. 

 

4. Kritéria a způsob hodnocení v soutěži 

Výkony soutěžících bude v hlavní soutěži hodnotit odborná porota ustanovená pořadatelem. 

Porota bude sestavovat pořadí soutěžících podle těchto hodnotících kritérií:  

intonace a rytmus, přirozenost projevu a  interpretační úroveň.  

Na základě hodnocení těchto kritérií se musí porota shodnout na pořadí soutěžících. 

Pokud se nelze ke shodě dopracovat dohodou, rozhodne hlas předsedy poroty. Porota hodnotí 

zvlášť výkony jednotlivců a vícehlasů. 

Posuzování soutěžících ve školních kolech je výhradní věcí školy.  

 

V Praze dne 25. února 2022 

 

Petr Zeman v.r. 

místostarosta 
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