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XXV. ROČNÍK PĚVECKÉ SOUTĚŽE V SÓLOVÉM ZPĚVU 
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2020 

 

PROPOZICE PĚVECKÉ SOUTĚŽE  
městské kolo Varnsdorf a krajské kolo Děčín 

 
Vyhlašovatelé soutěže:  
Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka, o.p.s. (dále MPCAD) 
Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 15 (dále ZŠ a ZUŠ) 
Soutěž je vypsána MŠMT ČR v organizačním pokynu pro školní rok 2018/2019 jako soutěž kategorie 
C.  
 
Základní ustanovení: 
l. Karlovarský skřivánek je celostátní soutěží v sólovém zpěvu pro děti a mládež ve věku 6 – 15 let, 

v městském a krajském kole je v roce 2020 navíc opět otevřena kategorie pro střední školy  
a odborná učiliště bez postupu do celostátního kola. 

2. Soutěž sólistů končí celostátním kolem v Karlových Varech.  
    Dua, tria, kvarteta a kategorie D1 a D2 končí krajským kolem v Děčíně. 
3. Smyslem soutěže je: 
 - vytváření příležitostí pro talentované žáky  
 - vyhledávání talentů a následná péče o jejich budoucí karierní růst 
 - rozvíjení zájmů o hudební výchovu a zpěvnost dětí 

- získání objektivního pohledu na vlastní hudební nadání a pěvecké schopnosti dětí a mládeže 
4. Účast v soutěži je dobrovolná a je ponechána plně na zodpovědnosti učitele, ředitele,  
    případně umělecké rady. 
5. Soutěž je vyhlašována každoročně. 
6. Soutěžící jsou rozděleni do čtyř kategorií. Prosím, abyste pečlivě zkontrolovali, do které 
kategorie vaši žáci patří. V roce 2020 budou vypsány: 

 

Kategorie Specifikace kategorie 

A1 
Žáci narození po 31. 8. 2008, kteří nestudují sólový zpěv nebo hlasovou výchovu. 
Žáci 1. – 5. třídy (rozhodující je však datum narození). 

A2 
Žáci narození po 31. 8. 2008, kteří studují sólový zpěv nebo hlasovou výchovu. 
Žáci 1. – 5. třídy (rozhodující je však datum narození). 

B 
Žáci narození mezi 1. 9. 2004 a 31. 8. 2008 (včetně), kteří nestudují sólový zpěv 
nebo hlasovou výchovu v ZUŠ nebo v soukromých školách. 
Žáci 6. – 9. třídy (rozhodující je však datum narození). 

C1 

Žáci narození mezi 1. 9. 2004 a 31. 8. 2008 (včetně), kteří v současné době studují 
sólový zpěv nebo hlasovou výchovu v oboru klasického zpěvu v ZUŠ, soukromě, 
na hudebním gymnáziu, nebo v jiných zařízeních. 
Žáci 6. – 9. třídy (rozhodující je však datum narození). 

C2 

Žáci narození mezi 1. 9. 2004 a 31. 8. 2008 (včetně), kteří v současné době studují 
sólový zpěv nebo hlasovou výchovu v oboru muzikálu a populární písně v ZUŠ, 
soukromě, na hudebním gymnáziu, nebo v jiných zařízeních. 
Žáci 6. – 9. třídy (rozhodující je však datum narození). 

D1 
Studenti SŠ a OU, kteří ke dni soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let a 
nestudují sólový zpěv nebo hlasovou výchovu v ZUŠ nebo v soukromých školách. 

D2 
Studenti SŠ a OU, kteří ke dni soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let a studují 
sólový zpěv nebo hlasovou výchovu v ZUŠ nebo v soukromých školách. 
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7. Soutěžní úkol: 
U kategorie A1, A2, B přednes dvou písní: 
1. píseň národní či zlidovělá 
2. píseň libovolná 
Časový limit vystoupení v kategorii A1, A2 a B je 7 minut. 
 
U kategorie C1 si soutěžící připraví 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 
Soutěžící přednesou v prvním kole 2 skladby. Porota vybere postupující do 2. kola. Ti v tomto 
kole zazpívají 3. připravenou píseň. Při velkém počtu soutěžících může porota rozhodnout o 
zkrácení soutěžního programu. 
Časový limit vystoupení v kategorii C je 9 minut.  
Doporučujeme soutěžícím, kteří si vyberou píseň z oblasti populární, taneční nebo jazzové, aby 
svou přihlášku podali do kategorie C2.  
 
U kategorie C2 přednes dvou písní: 
1. píseň národní či zlidovělá (zpívaná bez mikrofonu) 
2. píseň z oblasti populární hudby (zpívaná s mikrofonem bez hallu) 
Časový limit vystoupení v kategorii C2 je 7 minut. 
Kategorie C2 bude dvoukolová. Nejprve zazpívají všichni soutěžící píseň národní, poté všichni píseň z 

oblasti populární hudby s mikrofonem.  

 

Kategorie D1 a D2 přednes dvou písní: 

1. píseň klasického či muzikálového žánru (zpívaná bez mikrofonu) 
2. píseň z oblasti populární hudby (zpívaná s mikrofonem) 

Časový limit vystoupení v kategorii D1 a D2 je 7 minut. 
 

Sóla, dua, tria, kvarteta v příslušných věkových kategoriích přednesou dvě libovolné písně. 
 
8. Další podmínky soutěže: 

 Po odeslání přihlášky není možné měnit repertoár, pouze pořadí písní. 
 Zpívání zpaměti je podmínkou. 
 Písně mohou být předneseny bez doprovodu nebo s doprovodem maximálně dvou 

akustických nástrojů, případně audio nosiče.  
 Soutěžící zpívají bez použití mikrofonu, v kategorii C2 je přednesena lidová píseň bez 

mikrofonu a druhá píseň s mikrofonem. Soutěžící v kategorii B můžou využít i u 2. písně 
mikrofon. 

 Soutěžící se může zúčastnit pouze ve dvou kategoriích a to následovně: sólo + duo nebo trio 
či kvarteto (nelze tedy soutěžit ve dvou sólových kategoriích). 

 Duo, trio, kvarteto musí zpívat vícehlasně, což znamená, že každý zpěvák zpívá svůj 
samostatný part. Nelze, aby dva zpěváci zpívali unisono. 

 Prosíme všechny korepetitory, aby s ohledem na soutěžícího důsledně dbali na přiměřenost 
doprovodu. Doprovod by neměl přehlušovat zpěv, a tudíž zkreslovat celkový výkon zpěváka. 

 Žák, který studuje sólový zpěv v základní umělecké škole nebo soukromě, nesmí 
soutěžit v kategorii A1, B a D1. 

 Do kategorie A2, C1, C2 a D2 mohou vyslat soutěžící pouze ZUŠ nebo jiné subjekty, na 
kterých žáci studují sólový zpěv. 

 Soutěžící, kteří zpívají s half-playbackem, přinesou hudební podklady na flash disku 
nebo CD. Možné formáty: na flash disku mp3 nebo audio CD (ne WAV vypálený na CD, ale 
vysloveně při vypalování zvolit úlohu „vypálit Audio CD“) 

 U písní s více slokami zazpívá soutěžící nejvýše dvě (v celostátním kole 3 sloky). 
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 Držitelé prvních míst z celostátního kola nemohou soutěžit v následujícím roce Karlovarského 
skřivánka ve stejné kategorii. 

 
Propozice byly vytvořeny v souladu s podmínkami celostátního kola soutěže Karlovarský 
skřivánek. 
 
Pro soutěžící připravíme: 
pro městské kolo 

 elektrický klavír pro doprovod soutěžního vystoupení  
 místnost s klavírem pro rozezpívání 

 
pro krajské kolo 

 klavír pro doprovod soutěžního vystoupení 
 místnost s elektrickým klavírem pro rozezpívání 
 pitný režim 

 
Přihlášku potvrdí vysílající škola, která rovněž zodpovídá za správnost zařazení soutěžících do 
soutěžních kategorií A1, A2, B, C, D1, D2. Proto prosíme, abyste velmi pečlivě prostudovali rozdělení 
věkových kategorií. 
 
 
Školní kola ve Varnsdorfu 

 se musí uskutečnit tak, aby byli organizátoři schopni poslat včas přihlášku do městského kola 
 termín odevzdání přihlášky do městského kola ve Varnsdorfu je 21. 01. 2020 
 !na pozdější dodání přihlášek nebude brán zřetel! 

 
Městské kolo ve Varnsdorfu 

 datum konání je 27. 01. 2020  
 termín odevzdání přihlášky do krajského kola je 30. 01. 2020 (zajistí DDM Varnsdorf) 
 !na pozdější dodání přihlášek nebude brán zřetel! 

 
Krajské kolo v Děčíně 

 18. 02. 2020 pro kategorii A1, B, D1 (nestudující sólový zpěv) 
 19. 02. 2020 pro kategorii A2, C1, C2, D2 (studující sólový zpěv) 
 termín odevzdání přihlášky do celostátního kola je 25. 02. 2020 a zasílají ji soutěžící přímo 

organizátorům celostátního kola v Karlových Varech. 
 
Celostátní kolo Karlovy Vary 

 Pondělí, 23. března 2020 od 9.30 hodin - soutěž v kategorii A1, od cca 13 hod. kategorie A2  
 Úterý, 24. března 2020 od 9.30 hodin - soutěž v kategorii B, od cca 13 hod. kategorie C2 
 Středa, 25. března 2020 od 9.30 hodin - soutěž v kategorii C1   
 Čas začátku jednotlivých kategorií může být s ohledem na vysoký počet soutěžících 

posunut                 
 
Místo konání městského kola ve Varnsdorfu:  
Dům dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf 
Prezence:   14.30 – 15.00 hodin 
Začátek soutěže:  15.00 hodin 
Kontakt: 
Bc. Marcela Louková – ředitelka DDM Varnsdorf 
Telefon: 778 525 431 
E-mail: info@ddmvarnsdorf.cz 
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Místo konání krajského kola v Děčíně:  
Dům dětí a mládeže Děčín, Teplická 344/38, 405 02 Děčín IV 
Prezence:   8.00 – 9.00 hodin 
Začátek soutěže:  9.00 hodin 
Kontakt: 
Martina Záhorová - vedoucí střediska DDM Děčín IV - Divišova 
Dům dětí a mládeže Děčín IV 
Divišova 217/8, 405 02 Děčín IV 
odloučené pracoviště 
Telefon:  775 864 707 
E-mail:  divisova@ddmdecin.eu 
 
Vyhlášení výsledků soutěže bude bezprostředně po ukončení soutěže. 
Výsledková listina bude k dispozici v případě městského kola na webových stránkách Domu dětí a 
mládeže Varnsdorf ddm.varnsdorf.cz a na FB stránkách, v případě krajského kola na webových 
stránkách Domu dětí a mládeže Děčín www.ddmdecin.eu.  
  
Postup:  
Ze školního do městského kola a dále do krajského kola soutěže postupují za každou sólovou soutěžní 
kategorii 2 žáci.  
Za každou soutěžní kategorii duet, trií, kvartet postupují skupiny umístěné na 1. – 3. místě.  
Sólové kategorie soutěže končí celostátním kolem soutěže v Karlových Varech. 
Kategorie dua, tria a kvarteta a kategorie D1 a D2 končí krajským kolem soutěže v Děčíně. 
 
Propozice: 
Propozice soutěže jsou vytvořeny v souladu s celostátním kolem Karlovarského skřivánka tak, aby 
soutěžící zpěváci neměli potíže se změnami a nároky repertoáru při postupu z nižších kol do vyššího 
kola. 
 
Zpěv s doprovodem audio nosiče: 
Zpěváci, kteří zpívají s half-playbackem, přinesou CD nebo flash disk s kvalitním doprovodem 
v hudebním formátu. Na CD bude čitelně označeno jméno soutěžícího a soutěžní kategorie. NA CD 
nebo flash disku budou nahrány pouze soutěžní skladby. 
 
Ceny v krajském kole: 
V rámci krajského kola bude udělena kromě diplomů a čestných uznání tato cena. 
Cena poroty „Zlatý klíček“ – cena nejsvěžejším talentům soutěže. 
 
Porota: 
Městské kolo bude tvořeno tříčlennou porotou z řad významných a zkušených hudebních pedagogů. 
 
Krajské kolo bude tvořeno tříčlennou - pětičlennou porotou z řad významných a zkušených 
hudebních pedagogů. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ddmvarnsdorf.cz/
http://www.ddmdecin.eu/
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MĚSTSKÉ KOLO SOUTĚŽE „KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2020“- 28. 01. 2020 

 

Soutěžní kategorie (zakroužkujte): Sólo – duo – trio - kvarteto      A1     A2       B       C      D1      D2 

Jméno a příjmení žáka:  

Rok narození žáka:  

Vysílající škola (adresa, telefon):  

Vyučující HV (jméno, kontakt)/ 
Učitel zpěvu v ZUŠ (jméno, kontakt): 

 

Repertoár: 

Píseň lidová či zlidovělá 1. 

Píseň libovolná 2.  

Píseň národní v náročnější úpravě 
nebo umělá píseň – jen pro 
kategorii C1 

3.  

Technické požadavky (klavír, 
přehrávač CD apod.): 

 

Náměty, připomínky, dotazy:  
 
 
 
 

Vysílající škola zodpovídá za souhlas zákonného zástupce soutěžícího v souvislosti s účastí 
svého dítěte na pěvecké soutěži a po jejím ukončení se zveřejněním výsledkových listin  
v podobě: jméno soutěžícího, adresa a název školy a umístění, po dobu školního roku 
2019/2020, a dále s pořízením fotodokumentace z průběhu soutěže, jejím využitím pro 
prezentaci soutěže a zveřejněním na webových stránkách DDM Varnsdorf a facebooku. 
Výsledkové listiny budou zpřístupněny a zveřejněny na stránkách DDM Varnsdorf a facebooku 
od ukončení soutěže do konce června 2020. 
 

 
Razítko, školy                             Datum a podpis 

 
Vyplněnou, podepsanou a orazítkovanou přihlášku doručte do 21. 01. 2020 do DDM Varnsdorf nebo 
zašlete na e-mail: info@ddmvarnsdorf.cz. 
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KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE „KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2020“- 18. – 19. 02. 2020 

 

Soutěžní kategorie (zakroužkujte): Sólo – duo – trio - kvarteto      A1     A2       B       C      D1      D2 

Jméno a příjmení žáka:  

Rok narození žáka:  

Vysílající škola (adresa, telefon):  

Vyučující HV (jméno, kontakt)/ 
Učitel zpěvu v ZUŠ (jméno, kontakt): 

 

Repertoár: 

Píseň lidová či zlidovělá 1. 

Píseň libovolná 2.  

Píseň národní v náročnější úpravě 
nebo umělá píseň – jen pro 
kategorii C1 

3.  

Technické požadavky (klavír, 
přehrávač CD apod.): 

 

Náměty, připomínky, dotazy:  
 
 
 
 

Vysílající škola zodpovídá za souhlas zákonného zástupce soutěžícího v souvislosti s účastí 
svého dítěte na pěvecké soutěži a po jejím ukončení se zveřejněním výsledkových listin  
v podobě: jméno soutěžícího, adresa a název školy a umístění, po dobu školního roku 
2019/2020. Výsledkové listiny budou zpřístupněny a zveřejněny na stránkách DDM Děčín od 
ukončení soutěže do konce června 2020. 
 
 

 
 

Razítko, školy                             Datum a podpis 
 
Vyplněnou, podepsanou a orazítkovanou přihlášku doručte do 30. 01. 2020 do DDM Varnsdorf nebo 
zašlete na e-mail: info@ddmvarnsdorf.cz. 


