Po škole – pravidlá súťaže
1. Úvodné ustanovenia
a) Súťažnú dvojicu tvorí dieťa druhého stupňa základnej školy a dospelý rodinný
príslušník. V každej televíznej relácii súťažia dve dvojice (rodiny), pričom do ďalšej
súťažnej relácie postupuje víťazná rodina.
b) Rodina, ktorá vyhrá 3 televízne súťaže v rade získa rodinnú dovolenku a vreckové.
Výška vreckového sa odvíja od počtu vyhraných kôl v priebehu relácií v ktorých rodina
v danej sérii súťažila. Za každé vyhrané kolo získa rodina 100 eur, za kolo v ktorom
remizuje s druhou rodinou 50 eur a za kolo, v ktorom nevyhrá, nezískava rodina žiadne
vreckové.
c) Rodina, ktorá prehrá, vypadáva zo súťaže, môže sa však do súťažného procesu
opätovne zapojiť, no nie skôr ako 3 mesiace po účinkovaní v súťažnej relácii Po škole.
d) Na vreckové má nárok iba rodina, ktorá vyhrá súťaž. Na vreckové má rodina nárok aj
keď nevyhrá dovolenku, teda tri súťaže po sebe, no iba na časť vreckového, ktorú
získala v relácii či reláciách, ktoré táto rodina vyhrala.
e) V prípade, že sa v súťaži stretnú detskí súťažiaci z rozličných ročníkov, budú otázky
uspôsobené mladšiemu zo súťažiacich.
f) Otázky prvých dvoch kôl budú z osnov učiva základných škôl Slovenskej republiky.
g) Otázky a úlohy tretieho „prestávkového“ kola nie sú tematický určené.

2. Pravidlá súťaže
a) Poradie rodín, teda ich farebnú príslušnosť – modrá či oranžová, určuje štáb televízie
JOJ.
b) V prvom kole vyberá každá rodina ako aj moderátor jeden predmet. Predmet sa vyberá
náhodne, výberom čísla od 1 do 9.
c) Z každého vybraného predmetu dostane každá rodina jednu súťažnú otázku. Celkom
teda dostane každá rodina v prvom kole súťaže 3 otázky.
d) Na otázky odpovedajú rodiny tak, že vyberú jednu z alternatívnych možností A, B alebo
C. Jednu z možností vždy označuje dieťa. Ak sa členovia rodiny nezhodnú na jednotnej
odpovedi, považuje sa odpoveď za nesprávnu, rodina teda nezíska za danú otázku bod.
e) Na odpoveď má rodina 10 sekúnd, ktoré odpočíta časomiera. V prípade, že rodina
neodpovie do stanoveného limitu, hodnotí sa odpoveď ako nesprávna, rodina teda
nezíska za danú otázku bod.
f) Otázky ako aj výber predmetov prebieha na striedačku, teda najskôr vyberá prvá
rodina, potom dostane otázku z daného predmetu každá z rodín. Následne vyberá
druhá rodina, potom dostane otázku z daného predmetu každá z rodín. Ako posledný
vyberá predmet moderátor a z ním vybraného predmetu dostane otázku každá
z rodín.
g) Rodina nemá právo na zmenu predmetu, či výmenu otázky.
h) Za správnu odpoveď v prvom kole získava rodina jeden bod. Za nesprávnu odpoveď
nezískava, no ani nestráca bod.
i) V druhom kole vyberá každá rodina ako aj moderátor jeden predmet. Predmet sa
vyberá náhodne, výberom čísla od 1 do 9, okrem čísel, ktoré už boli vybrané v prvom
súťažnom kole.

j) Z každého vybraného predmetu v druhom kole dostane každá rodina jednu súťažnú
otázku. Celkom teda dostane každá rodina v druhom kole súťaže 3 otázky.
k) Na otázky odpovedajú rodiny tak, že vyberú jednu z alternatívnych možností A, B alebo
C. Jednu z možností vždy označuje dieťa. Ak sa rodiny nezhodnú na jednotnej
odpovedi, považuje sa odpoveď za nesprávnu, rodina teda nezíska za danú otázku
body.
l) Na odpoveď má rodina 10 sekúnd, ktoré odpočíta časomiera. V prípade, že rodina
neodpovie do stanoveného limitu, hodnotí sa odpoveď ako nesprávna, rodina teda
nezíska za danú otázku body.
m) Otázky ako aj výber predmetov prebieha na striedačku, teda najskôr vyberá druhá
rodina, potom dostane otázku z daného predmetu každá z rodín. Následne vyberá prvá
rodina, potom dostane otázku z daného predmetu každá z rodín. Ako posledný vyberá
predmet moderátor a z ním vybraného predmetu dostane otázku každá z rodín.
n) Rodina nemá právo na zmenu predmetu, či výmenu otázky.
o) Za správnu odpoveď v druhom kole získava rodina dva body. Za nesprávnu odpoveď
nezískava, no ani nestráca bod.
p) V treťom kole vyberá prvá rodina predmet „prestávkovej úlohy“ a druhá rodina
predmet „prestávkovej otázky“.
q) Predmet úlohy aj otázky sa vyberá náhodne, výberom čísla od 1 do 3, pričom každá
rodina vyberá z vlastných, farebne odlíšených, troch možností.
r) Z predmetu „úlohy“ dostane každá rodina jednu súťažnú úlohu, rovnako aj z predmetu
„otázky“ dostane každá rodina jednu súťažnú otázku. Celkom teda dostane každá
rodina v treťom kole jednu úlohu a jednu otázku.
s) Na otázky odpovedajú rodiny tak, že vyberú jednu z alternatívnych možností A, B alebo
C. Jednu z možností vždy označuje dieťa. Ak sa rodiny nezhodnú na jednotnej
odpovedi, považuje sa odpoveď za nesprávnu, rodina teda nezíska za danú otázku
body.
t) Na splnenie úlohy má každá rodina 20 sekúnd, ktoré odpočíta časomiera. V prípade, že
rodina neodpovie do stanoveného limitu, hodnotí sa úloha ako nesplnená, alebo
odpoveď ako nesprávna, rodina teda nezíska za danú otázku body.
u) Najskôr prvá rodina vyberá predmet úloh, potom dostane zadanie úlohy z daného
predmetu každá z rodín. Následne vyberá otázku druhá rodina, potom dostane otázku
z daného predmetu každá z rodín.
v) Rodina nemá právo na zmenu predmetu, či výmenu úlohy či otázky.
w) Za splnenie úlohy ako aj za správnu odpoveď v treťom kole získava rodina štyri body.
Za nesprávnu odpoveď nezískava, no ani nestráca bod.
x) V prípade, že je po troch kolách nerozhodný stav, rodiny teda majú rovnaký počet
bodov, prichádza k rozstrelu.
y) V rozstrele dáva moderátor 3 otázky - tvrdenia obom rodinám súčasne. Rodiny
odpovedajú písomnou formou na pripravený „formulár“, kde majú vedľa čísla otázky
1 až 3, štvorec, do ktorého musia vpísať iba N, v prípade, že s tvrdením moderátora
nesúhlasia, alebo A , ak s tvrdením súhlasia. Po položení poslednej otázky
moderátorom majú rodiny iba 5 sekúnd na dopísanie svojich odpovedí.
z) Rodina, ktorá bude mať viac správnych odpovedí vyhráva rozstrel aj súťaž. Ak by aj po
rozstrele skončila súťaž nerozhodne, bude sa rozstrel opakovať, až kým nezvíťazí jedna
z rodín.

