Publikačné pokyny pre vrábeľské základné školy
1.

Každá základná škola vo Vrábľoch má v každom čísle novín Naše Vráble, teda raz za dva
týždne, vyhradený a zaručený priestor pre publikovanie jedného článku o rozsahu 1500
znakov vrátane medzier. O výbere tohto článku rozhoduje škola, resp. jej riaditeľ, či
riaditeľka. Prosím, dodržiavajte uvedený rozsah článku! Každá škola zašle článok, ktorý
chce publikovať, pričom spolu s ním môže zaslať aj článok náhradný, ktorý bude
uverejnený za predpokladu, že jedna zo škôl do daného čísla nedodá svoj článok
(o výbere náhradného článku, ak ich má k dispozícii redakcia viacero, rozhoduje
šéfredaktorka alebo redakčná rada, a to zvyčajne na základe relevantnosti obsahu a
kvality článku).

2.

Článok môže informovať o jednej udalosti, ale môže byť aj kombináciou viacero
informácií, avšak musí byť napísaný ako jeden článok s jedným titulkom. Príspevky
posielajte v elektronickej forme na mailovú adresu eva.doriova@vrable.sk.

3.

Fotografie k článku zasielajte spolu s článkom vo formáte jpg orientované na šírku.

4.

Nie ku každému článku bude uverejnená fotografia, keďže to nedovoľuje priestor, avšak
je na uvážení šéfredaktorky, ktorú fotografiu vyberie (zväčša na základe jej kvality a
obsahu), pričom šéfredaktorka sa bude snažiť obmieňať fotografie tak, aby sa školy
striedali a žiadna nebola ukrátená (v každých novinách budú uverejnené dve fotografie).

5.

Články píšte v súbore word alebo inom textovom editore (koncovky doc, docx, rtf).

6.

Články neformátujte, to znamená: nezarovnávajte ich (názov nie je potrebné dávať
na stred atď.), nevyznačujte nič boldom, kurzívou, VEĽKÝMI PÍSMENAMI a pod., text
píšte súvisle (ak chcete naznačiť nový odsek, oddeľte ho enterom, medzerník používajte
len na oddelenie slov), podpis nasleduje hneď za textom, žiaden text okrem citácií
nedávajte do úvodzoviek (názvy projektov a pod.).

7.

Podpis má obsahovať meno autora článku a názov školy, ktorú autor zastupuje, prípadne
len názov školy, avšak nie iba meno autora. Názov školy píšte jednotne v článku aj
v podpise podľa oficiálneho názvu školy.

8.

Text píšte s interpunkciou a diakritikou (redakcia si vyhradzuje právo odmietnuť texty
bez interpunkcie a diakritiky). Interpunkcia sa píše hneď za slovom, neoddeľuje sa
medzerou z ľavej strany, iba z pravej. T. j. napíšem slovo, stlačím klávesu interpunkcie
(napríklad čiarku), potom stlačím klávesu medzerník a potom píšem ďalšie slovo.
Pravidlá slovenského pravopisu sú dostupné na adrese:
http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf

9.

Snažte sa písať texty, ktoré sú informačne nasýtené, avšak stručne, bez redundantných
informácií. Pred odoslaním článku si text dobre skontrolujte. Redakcia nezodpovedá
za obsahové chyby v článkoch týkajúce sa najmä faktov, ako je napríklad nesprávne
napísané meno, číselný údaj a pod. a nie je povinná si tieto fakty overovať.

10. Redakcia novín Naše Vráble si vyhradzuje právo odmietnuť článok (dôvody objasní
šéfredaktorka), prípadne ho odporučiť na prepracovanie, a taktiež si vyhradzuje právo
na apretáciu článku.
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11. Ak máte záujem o autorizáciu článku po úpravách redakciou, oznámte to v e-maile,
v ktorom daný článok posielate (na autorizáciu je potrebné reagovať promptne).
12. Prosím, dodržiavajte uzávierku, ktorá je vždy vo štvrtok.
Vypracovala: Bc. Jana Šulková
Schválené dňa 23. 4. 2019 na zasadnutí redakčnej rady.
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