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KRAJŠI POVZETEK PRAVIL ŠOLSKEGA PLESNEGA FESTIVALA (izvedba preko spleta)
OSNOVNE ŠOLE se za sodelovanje v projektu Šolski plesni festival prijavijo pri Plesni zvezi Slovenije.
Prijavljene šole prejmejo kodo za dostop do aplikacije Zavoda za šport RS Planica (izziv.mladih.net), kjer so na
voljo vse koreografije različnih plesnih zvrsti (HH, POP, LATINO) posebej za učence in učenke različnih
starostnih skupin, vpisanih v tekočem šolskem letu v določen razred (1.–3. razred, 4.–6. razred, 7.–9. razred).
Koreografije za HH, POP in LATINO so bile izbrane v šolskem letu 2019/2020 in ostajajo enake.
V mesecu aprilu 2021 osnovna šola s svojimi športnimi pedagogi samostojno ali v sodelovanju z zunanjimi
sodelavci, ki sodelujejo pri projektu Šolski plesni festival (plesni učitelji iz plesnih klubov in plesnih šol),
organizira nekaj urni plesni tečaj, na katerem zainteresirani učenci vadijo in utrjujejo plese s predpisanimi
koreografijami Šolskega plesnega festivala. Plesne tečaje je potrebno organizirati v skladu z odrejenimi ukrepi
NIJZ-ja in Vlade RS. Priporočamo, da so izvajalci strokovnega dela festivala (poučevanja plesa) šolski športni
pedagogi na OŠ oziroma strokovni kader, evidentiran pri Plesni zvezi Slovenije in pri Združenju plesnih
vaditeljev, učiteljev in trenerjev Slovenije, ki sme glede na stopnjo strokovne usposobljenosti poučevati ples.
V letošnjem projektu Šolski plesni festival lahko šole sodelujejo na tri načine:
1. Na festivalu predstavnikov šol v treh plesnih zvrsteh (hip hop, pop, latino) sodelujejo trije
posamezniki za 2. in trije za 3. triado (za vsak ples po en predstavnik).
2. V skupinskem izzivu lahko sodeluje skupina minimalno treh in maksimalno desetih učencev. Sestavi
se poljubna koreografija maksimalne dolžine 1 min, na poljubno glasbo, ob upoštevanju ukrepov NIJZ-ja
in Vlade RS, torej brez dotikov, s primerno razdaljo.
3. Pri razrednem izzivu pa sodeluje celoten razred. Animacijsko koreografijo prijavljene šole najdejo na
aplikaciji Zavoda za šport RS Planica.
Športni pedagogi organizirajo šolske plesne festivale, kar pomeni, da izberejo in do 14. 5. 2021 prijavijo svoje
učence na področni festival: ekipo treh posameznikov v starostnih kategorijah 4.–6. razreda in 7.–9. razreda (po
en posameznik za posamezen ples), skupino za skupinski izziv ter posamezen razred, če bo seveda sodeloval v
razrednem izzivu. V primeru premajhnega števila prijav so možne spremembe in združevanja. Najmlajša
kategorija 1.–3. razred zaključi projekt ŠPF na šolskem nivoju, kjer se vsem sodelujočim podeli bronasta
priznanja Plesne zveze Slovenije. Za 4. – 9. razred pa so razpisani in že določeni področni festivali.
Višji področni nivoji Šolskega plesnega festivala bodo letos potekali preko spletne aplikacije. Pričeli se bodo
ob 13. uri s festivalom predstavnikov šol – po en predstavnik šole za posamezen ples za 2. in enako za 3. triado.
Sledili bodo nastopi skupin in izbor najboljše ter na koncu še prikaz razrednega izziva. Dekleta in fantje v isti
starostni kategoriji nastopajo skupaj. Vse bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija Plesne zveze Slovenije in
zmagovalci bodo predstavniki, skupine in razredi z najvišjim seštevkom ocen. Vsi udeleženci bodo prejeli
srebrna priznanja PZS.
Najboljše uvrščeni posamezniki, skupine in razredi 2. in 3. triade iz področnih festivalov, se bodo uvrstili na
državni ŠPF, ki bo letos prav tako potekal preko spletne aplikacije.
Vse prireditve na šolskem nivoju (šolski festivali) se izvedejo praviloma do sredine maja 2021, področni
festivali v drugi polovici maja 2021. Državni zaključni festival je predviden v torek, 01. junija 2021. V projektu
Šolskega plesnega festivala ne smejo nastopati učenci in učenke, ki so registrirani pri kateri izmed tekmovalnih
sekcij Plesne zveze Slovenije (standardni in latinskoameriški plesi, akrobatski rokenrol, moderni tekmovalni
plesi).
Vabimo vas, da spremljate spletno stran Šolskega plesnega festivala http://www.plesna–zveza.si/, kjer so
objavljeni dokumenti, obrazci, seznami, razpisi in ostale informacije projekta ŠPF. Izpolnjeno prijavnico, ki se
nahaja na omenjeni spletni strani, pošljite po elektronski pošti na spf@plesna-zveza.si do 9. 4. 2021. V
primeru, da ste se prijavnico že poslali, pa na omenjeni elektronski naslov samo še pisno potrdite sodelovanje
vaše šole pri letošnjem projektu. Za vsa morebitna dodatna pojasnila pokličite koordinatorko Šolskega
plesnega festivala, Andrejo Jordan Marković na št. 041/ 66 70 88 ali v pisarno PZS na št. 01/430 22 84.
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