
 
 

                                                                                                                                V Praze dne 18. 12. 2015 

Úprava propozic v kategoriích LDO 

Vzhledem k novému způsobu zařazování žáků do věkových kategorií projednala a schválila sekce 

Literárně dramatického oboru úpravu věkového průměru u VI. kategorie (v kolektivech ročníkových)  

a u VIII. kategorie (v kolektivech souborových). Věkový průměr se v těchto kategoriích posouvá  

na 20 let, stejně tak minimální věk 3/4 souboru, také na 20 let včetně. 

MŠMT, oddělení 210, bylo se změnou provedenou v propozicích Vyhlášení soutěží a přehlídek ve 

školním roce 2015/2016 u LDO obeznámeno a k úpravě věkového průměru nemá námitek. 

V propozicích to tedy vypadá takto: 

Kolektivní projev dramatický, přednesový, loutkářský a pantomima 

V kolektivním projevu se zúčastní 

a)  kolektivy ročníkové, složené z žáků příslušného věku zařazených do jedné studijní skupiny.  

U spojených ročníků rozhoduje pro zařazení do kategorie převažující počet žáků stejného věku. 

Rozhodující je věk dosažený v roce 2016 (od 1. 1. do 31. 12. včetně) 

 

I.    kategorie: průměrný věk 7 a 8 let 

II.  kategorie: průměrný věk 9 a 10 let 

III. kategorie: průměrný věk 11 a 12 let 

IV. kategorie: průměrný věk 13 a 14 let 

V.  kategorie: průměrný věk 15 a 16 let 

VI. kategorie: průměrný věk 17 – 20 let 

   Minimálně ¾ souboru musí být žáci do 20 let (včetně). 

b) kolektivy souborové, složené z vybraných žáků více samostatných paralelních  

      ročníkových skupin či více ročníků, včetně malých skupin.  

      Rozhodující je věk dosažený v roce 2016 (od 1. 1. do 31. 12. včetně) 

VII. kategorie: soubory složené z převažujícího počtu žáků – průměrný věk do 13 let 

VIII. kategorie: soubory složené z převažujícího počtu žáků – průměrný věk do 20 let.   

      Minimálně ¾ souboru musí být žáci do 20 let (včetně). 

 

Předsedové - předsedkyně krajských sekcí LDO seznámí s touto změnou pedagogy oboru ve svém kraji. 
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