ORGANIZACE A PROGRAM SOUTĚŽE:
12. května 2014
do 17:00 			
příjezd účastníků a jejich ubytování 		
		18:00-18:30		večeře všech účastníků				
		
19:00			
porada pedagogického doprovodu – 1.patro DM
					žáci - osobní volno
		22:00			žáci - večerka

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE

13. května 2014

		
		

zastoupený členem Rady Plzeňského kraje pro oblast školství, mládež a sport
Jiřím Stručkem

KONEC PREZENTACE BUDE V 07:15 HODIN
NA ZÁKLADĚ „ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY“!

		06:00 			budíček
		
06:45 - 07:15		
snídaně, prezentace
		
07:15 - 07:30		
přesun žáků a doprovodu do budovy školy
					
Poštovní ulice 9, Sušice (losování a poučení BOZP)
		
07:30 - 07:45		
oficiální zahájení soutěže
		
07:45 - 08:00		
seznámení soutěžících s pracovišti
		
08:00 - 12:30		
instalatérská část soutěže
		
08:00 - 14:00		
doprovod - samostatný program
		
12:30 - 13:30		
soutěžící - oběd na DM
		
14:00 - 14:30		
doprovod - oběd na DM
		14:30			doprovod - volno
		
13:30 - 17:30		
instalatérská část soutěže
		17:30 - 18:30		večeře
		
18:30 - 22:00		
žáci - osobní volno
		22:00			žáci - večerka
		
		

VYHLAŠUJÍ
6. ročník

národního kola soutěže

O POHÁR SYSTHERM
odborných dovedností žáků oboru

Mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení
(39-41-L/02)

14. května 2014
		06.00			budíček
		06.45 - 07.15		snídaně
		
07.15 - 07.30		
přesun žáků a doprovodu na pracoviště
		
07.30 - 12.00		
doprovod - samostatný program
		
07.30 - 08.30		
teoretická část soutěže
		
08.30 - 09.00		
přesun na jiné pracoviště
		
09.00 - 12.00		
elektro - část soutěže
		
12.00 - 14.30		
oběd, zpracování výsledků, přesun na vyhlášení
		
14.30 - 15.30		
vyhlášení výsledků MÚ Sušice

Vyřizuje: Ing. Jiří Houtke
tel.: 739 968 979, e-mail: houtke@sossusice.cz

generální sponzor

PROPOZICE

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

6. ročníku národního kola soutěže odborných dovedností žáků
učebního oboru 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
a soutěže o putovní pohár generálního sponzora

Pro 6. ročník národního kola soutěže odborných dovedností žáků
učebního oboru 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
konané ve dnech 13. – 14. května 2014 na SOŠ a SOU Sušice

PŘIHLAŠUJE ZÁVAZNĚ
1.

2.

3.

Soutěž vyhlašuje:

Plzeňský kraj, SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice

Soutěž organizuje:

SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice

Ředitel:

Ing. Jaromír Kolář, tel. 376 326 376, fax 376 524 190

Datum a místo konání soutěže:
13. - 14. května 2014, SOŠ a SOU Sušice, U Kapličky 761
Příjezd účastníků v pondělí 12. května 2014 do 17.00 hodin. Vlastní soutěž se uskuteční v úterý
13. května a ve středu 14. května 2014 vždy od 7:30 hodin.
Příjezd a ubytování na DM SOŠ a SOU Sušice, Volšovská 1139, 342 01 Sušice. Tel. 376 526 802.
Podmínky soutěže:
Soutěže se za každou školu zúčastní družstvo, 2 žáci 3. - 4. ročníku oboru
„Mechanik elektrotechnických a instalatérských zařízení budov.“
Nominace žáků není podmíněna výsledky v nižších soutěžích a je v kompetenci vysílající školy. 		
Vysílající škola zajistí svým soutěžícím žákům, jeden pedagogický dozor, který se nesmí
přímo soutěže zúčastnit a bude mít náhradní program.
Soutěžit mohou žáci, do konce roku 2014 dovrší maximálně 20 let.

Soutěžní disciplíny:
Vychází z učebních osnov výše zmíněného oboru pro 1.-3. ročník. Jedná se o následující témata:
Teoretická část:		
test odborných znalostí z instalatérské části		
40 otázek
				
test odborných znalostí z elektro- části			
40 otázek
				
test znalostí BOZP a životní prostředí			
20 otázek
Praktická část:		
podle blokového schématu zhotovit a zapojit panel který bude obsahovat:
				- zapojení sanitární techniky
				
- zapojení vodoinstalace a topení
				- zapojení elektroinstalace

9.

Startovné – finanční náklady soutěže:
Pro pokrytí nákladů na soutěž bylo stanoveno startovné ve výši 1 200,- Kč na jedno družstvo
a pedagogický doprovod. Startovné bude vybráno po příjezdu účastníků. Startovné bude použito
na krytí nákladů spojených s ubytováním a stravováním soutěžících a doprovodu.

10.

Doprovodný program:
Pro pedagogický doprovod bude v průběhu soutěže připraven doprovodný program.

11.

Počet účastníků soutěže:
Jedno soutěžní družstvo z každé školy.

12.

Závazná přihláška:
Závaznou přihlášku naleznete jako součást tohoto dokumentu. Prosíme o vyplnění a zaslání zpět
na naši adresu nejpozději do 10.4.2014. Z důvodu potřeby delšího času na přípravu panelů, prosíme o
zaslání informace, zda se soutěže zúčastníte či nikoli, do 28. března 2014.
Stačí na adresu „houtke@sossusice.cz“.Děkuji za pochopení.

13.

4.

5.

6.

Hodnocení soutěže:
Jednotlivé soutěžní úkoly budou hodnoceny bodově, prostřednictvím rozhodčích na jednotlivých
pracovištích. Kritéria hodnocení budou předané před začátkem soutěže. Výsledné pořadí bude
určeno součtem bodů získaných při plnění jednotlivých úkolů. Při rovnosti bodů rozhodne čas
z testové části. Družstva soutěží anonymně pod startovními čísly. Není dovoleno označení pracovního
oděvu logem nebo názvem školy. Soutěžící, který poruší pravidla soutěže, bude diskvalifikován. 		
Oficiální protest proti výsledkům soutěže podává pedagogický doprovod organizačnímu výboru
do 10 minut po vyhlášení výsledků.

Porada k soutěži:
Nabízíme vám možnost zúčastnit se porady k soutěži s možností prohlídky soutěžního panelu,
která se bude konat 10.4.2014 od 10:00 hodin ve sborovně školy U Kapličky 761, Sušice.
V případě neúčasti na poradě zašleme na Vaši školu schéma zapojení a podmínky soutěže.
Současně bude předán nebo zaslán seznam potřebného vybavení a nářadí.

14.

Za bezpečnost účastníků v průběhu soutěže zodpovídá organizátor, jinak vysílající organizace.

15.

Složení poroty a dozor
Porota v počtu minimálně pěti členů bude složena ze zástupců praxe a bude nezávislá na pořadateli
soutěže. Dozor při soutěži budou zajišťovat učitelé a učitelé odborného výcviku z pořádající školy.

Organizační výbor soutěže:
Ing. Jiří Houtke, ZŘ pro OV SOŠ a SOU Sušice		
ředitel soutěže
Ing. Jan Mařík						SYSTHERM s.r.o.

8.

Materiální zajištění soutěže:
Potřebné materiální vybavení, které nebude uvedeno v seznamu pro soutěžící, zajistí pořadatel sou		
těže. Každý soutěžící bude vybaven vlastním pracovním oděvem (bez označení školy), pracovní obuví
a pokrývkou hlavy. Při prezenci předloží soutěžící svůj občanský průkaz. Stravování a ubytování pro 		
účastníky bude zajištěno na základě závazné přihlášky.

název školy, adresa, e-mail, telefon:

SOUTĚŽÍCÍ DRUŽSTVO:
jméno a příjmení:

datum narození:
jméno a příjmení:

datum narození:

PEDAGOGICKÝ DOZOR
jméno a příjmení:
V Sušici: 31.1.2014						
Ing. Jaromír Kolář
									ředitel SOŠ a SOU Sušice
datum narození:

Vyhlášení výsledků a předání cen:
Všichni účastníci obdrží diplomy za účast. První tři družstva obdrží diplomy za umístění a věcné ceny.
Ceny předají zástupci školy, zástupci generálního sponzora a hosté. Pořadatelé si vyhrazují právo 		
odměnit i další účastníky soutěže.

7.

naše škola:

Kontakty: Ing. Jiří Houtke, ZŘ pro OV
tel.: 739 968 979, e-mail: houtke@sossusice.cz

UBYTOVÁNÍ Z 12. NA 13. KVĚTNA 2014

ANO

NE

UBYTOVÁNÍ Z 13. NA 14. KVĚTNA 2014

ANO

NE

ředitel školy, razítko a podpis

ORIENTAČNÍ PLÁN

1

2

3

4
1
2
3
4

Teoretické vyučování a odborný výcvik, U Kapličky 761
Teoretické vyučování, Poštovní 9/1
Odborný výcvik, Na Hrázi 742
Domov mládeže, Volšovská 1139

