Statut Přehlídky České ručičky
Preambule:
V České republice se v průběhu každého školního roku koná v příslušných oborech řada soutěží
odborných dovedností žáků středních škol. Tyto soutěže mají své pevné místo v systému soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání MŠMT, jsou pro daný školní rok pravidelně uváděny ve Věstníku
MŠMT ČR. Většina vyhlášených soutěží má dlouholetou tradici, velkou prestiž a celostátní
působnost, často i mezinárodní účast soutěžících. Soutěže mají ohlas i v odborných kruzích, v
porotách zasedají zástupci profesních cechů, asociací, sdružení a odborníci z praxe.
Cíle:
Jihomoravský kraj aktivně usiluje o zlepšení postavení učňovského školství a posílení jeho významu
nejen ve svém regionu, nýbrž v celé společnosti. Vyústěním tohoto úsilí je vyhlášení a realizace
Přehlídky České ručičky (dále jen Přehlídka). Posláním Přehlídky je ocenění vítězů soutěží
odborných dovedností vybraných oborů učňovského školství. Oceněním schopností a dovedností
žáků středních škol - vítězů soutěží i dosažených pedagogických výsledků škol je podpořena
popularizace, propagace významu a potřebnosti jednotlivých řemeslných oborů v očích široké
veřejnosti, především rodičů, pedagogické veřejnosti a žáků základních a středních škol.
Konání přehlídky:
Přehlídka, jež má podobu slavnostního večera s předáváním ocenění žákům – vítězům vybraných
soutěží odborných dovedností škol za období příslušného školního roku, bude realizována
každoročně v Brně v průběhu měsíce června. Vyhlášení ročníku Přehlídky pro daný školní rok
schvaluje Rada Jihomoravského kraje. Přehlídka je připravována a organizována jako svátek
mladých s vazbami na tradice, o něž se učňovské školství opírá. V průběhu slavnostního večera
budou vítězové celostátních kol vybraných oborů soutěží odborných dovedností v daném školním
roce oceněni Čestným uznáním a Zlatými plaketami ve tvaru loga přehlídky. Každý oceněný žák
bude při předávání ocenění vítězům na Přehlídce doprovázen zástupcem školy, kterou navštěvuje.
Výběr zástupce školy je plně v její kompetenci. Součástí předávání cen vítězům při slavnostním
ceremoniálu bude vždy představení oceněného žáka, jeho činnosti a úspěchů v odborných
dovednostech včetně krátkého profilu školy, již žák navštěvuje. V průběhu konání slavnostního
večera bude instalována výstava vítězných prací vybraných soutěží. Předvedeny budou rovněž
ukázky odborných dovedností žáků.
Vyhlašovatel:
Vyhlašovatelem přehlídky je Jihomoravský kraj ve spolupráci s partnery, jimiž jsou zejména
ústřední instituce s celostátní působností:







Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1,
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1,
Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1,
Hospodářská komora České republiky, Freyova 27/82, 190 00 Praha 9,
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha

Vyhlašovatel ustavuje pro přípravu Přehlídky organizační výbor Přehlídky.
Organizační výbor:
Komplexní přípravu konání Přehlídky zabezpečuje organizační výbor Přehlídky. Organizační výbor
schvaluje výběr příslušných oborů a počet soutěží odborných dovedností v příslušném školním roce.
Nejdůležitějšími kritérii při jejich výběru jsou jak historie, tradice a prestiž soutěží žáky průběžně
absolvovaných, tak potřebnost řemeslníků a odborníků těchto profesí na trhu práce. Organizační
výbor zadává potřebné úkoly pořadateli Přehlídky a svým členům a institucím, které tito zastupují.
Předsedou organizačního výboru je zástupce odboru školství KrÚ JMK, jehož do funkce jmenuje
Rada Jihomoravského kraje. Místopředsedou organizačního výboru je statutární orgán pořadatele,
jeho členy jsou zástupci partnerů vyhlašovatele Přehlídky, ředitelé vybraných středních odborných
škol JMK, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborné veřejnosti. Maximální počet
členů organizačního výboru je 20.

Pořadatel:
Pořadatelem přehlídky je příspěvková organizace Jihomoravského kraje vykonávající činnost školy
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace. Na přípravě, organizaci
i vlastním provedení Přehlídky se kromě vyhlašovatele a pořadatele významnou měrou podílejí
rovněž ředitelé, pedagogičtí pracovníci, provozní pracovníci a žáci středních škol JMK.
Přihlášky:
Škola podává přihlášku svého žáka - vítěze příslušné vybrané soutěže písemně poštou na adresu
pořadatele Přehlídky: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace,
Pražská 38b, 642 00 Brno (obálka bude označena textem: "České ručičky - přihláška"), případně
elektronicky jako jeden soubor na e-mailovou adresu: kalinova@soubosonohy.cz nejpozději do 3.
června příslušného roku. (Nominace žáka školy zaslaná elektronicky bude mít formu scan posudku
uloženou ve formátu Adobe Acrobat PDF s jednotným názvem zaslaného souboru s touto
strukturou kód soutěže_jméno_ příjmení.pdf.). U soutěže, kde se její celostátní kolo koná až po
tomto termínu, je škola povinna přihlášku zaslat nejpozději dva dny před konáním slavnostního
večera.
Přihláška musí obsahovat dvě základní součásti: přihlašovací formulář a odborný posudek školy.
Vyplněný přihlašovací formulář, jenž je umístěný na stránkách http://www.jmskoly.cz/ pod
odkazem „České ručičky a příslušný rok“ a na stránkách http://www.ceskerucicky.org/, bude
obsahovat:









název odborné soutěže – řemeslo (obor vzdělání)
jméno a příjmení vítěze celostátního kola
datum narození vítěze celostátního kola
adresu bydliště, telefon, e-mail vítěze celostátního kola
adresu školy vítěze celostátního kola, telefon, e-mail, web
ročník studia vítěze celostátního kola
přehled účasti vítěze celostátního kola v jiných soutěžích a umístění

Odborný posudek školy obsahuje hodnocení školních i mimoškolních pracovních činností a aktivit
žáka školy se zaměřením zejména na praktickou část jeho výuky. Posudek, jenž by neměl
obsahovat více než 1000 znaků, musí být podepsán ředitelem školy.
Kódy všech soutěží jsou uvedeny v přehledu soutěží, jenž tvoří přílohu tohoto Statutu. Tuto
přílohu se seznamem zařazených soutěží odborných dovedností a jejich kódy schvaluje Rada
Jihomoravského kraje při vyhlášení nového ročníku Přehlídky pro daný školní rok.
Statut byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 50. schůzi dne 26. 11. 2009 usnesením č.
3300/09/R 50.
Statut nabývá účinnosti dnem svého schválení a řídí se podle něj i Přehlídka pro školní rok
2010/2011.

