MORAVSKÉ KOMINICKÉ SPOLEČENSTVO
Pražská 636/38b, Brno-Bosonohy

vyhlašuje
SOUTĚŽ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ UČŇŮ
zařazenou do věstníku MŠMT ČR

oboru vzdělání kominík, 36-56-H/01
VI. ročník
„MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY “
pořádaný u příležitosti
MEZINÁRODNÍHO STAVEBNÍHO VELETRHU BRNO IBF

26. - 28. dubna 2017
Tato soutěž je zařazena do Přehlídky České ručičky
2017
www.ceskerucicky.org

ORGANIZÁTOR:

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍCH ŘEMESEL BRNO-BOSONOHY,
příspěvková organizace

GENERÁLNÍ SPONZOR SOUTĚŽE:
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ORGANIZACE SOUTĚŽE
26. – 28. 4. 2017

Termín soutěže:
Místo konání:

výstavní areál BVV, Výstaviště 1, 647 00 Brno
volná plocha před pavilonem G1

Vyhlašovatel:

Moravské kominické společenstvo, Pražská 38b Brno
Bosonohy

Organizátor:

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍCH ŘEMESEL
BRNO-BOSONOHY,
příspěvková organizace,
Pražská 636/38b, 642 00 Brno

Účast na soutěži:

Soutěže se zúčastní dvoučlenná družstva žáků učebního oboru
kominík s doprovodem pedagogického pracovníka nebo jedné
dospělé osoby. Žáci nesmí být starší 20 let.

Doprava:

Náklady na dopravu soutěžního družstva a pedagogického
dozoru si hradí vysílající organizace.

Pojištění soutěžících: Pojištění soutěžících proti úrazu zabezpečuje vysílající
organizace
Termín závazného potvrzení účasti:

do 5. 4. 2017

Poštou na adresu: Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy,
příspěvková organizace, Pražská 636/38b, 642 00 Brno
e-mailem:

sekretariat@soubosonohy.cz

Telefonické spojení na SŠSŘ Pražská 38b, 642 00 Brno–Bosonohy :
Ředitel

sekretariát 547 120 661

547 120 655

Zástupce ředitele pro odborný výcvik: 732 281 432
Organizátor SOD

www. soubosonohy.cz

hlavní - Ing. Ivan HALAVÍN
obor kominík - Zbyněk Dubač

vrátnice

547 120 711

732 281 432
607 080 822

e-mail : sekretariat@soubosonohy.cz
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HARMONOGRAM SOUTĚŽE
26. 4. 2017 STŘEDA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8,00 – 8,30 - registrace soutěžících na SŠSŘ Brno – Bosonohy – školní jídelna
- předání osobního nářadí k přepravě na soutěžní pracoviště
8,30 – 9,00 - slavnostní zahájení a vylosování čísla soutěžní makety
9,05 – 9,25 - přesun na soutěž do areálu BVV (v pracovním oděvu a s nářadím)
9,30– 12,00 - soutěž družstev
12,00 – 13,30 - oběd – každé družstvo bude individuálně vyzváno v tomto čas. rozmezí
13,30 – 17,20 - soutěž
17,20 - 17,30 - úklid pracoviště a nářadí do skladu na noc – odjezd na ubytování
17,50 - 18,30 - večeře

27. 4. 2017 ČTVRTEK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7,50 – 8,00 - nástup soutěžících v jídelně SŠSŘ Brno-Bosonohy
8,00 – 8,55 - teoretická část – testy (psací potřeby s sebou)
9,00 – 9,30 - přesun na soutěž do areálu BVV (už v pracovním oblečení)
9,35 – 12,30 - soutěž družstev
12,00 – 13,30 - oběd – každé družstvo bude individuálně vyzváno v tomto čas. rozmezí
13,30 - 16,45 - soutěž družstev – úklid pracoviště a předání hotového díla – pořadateli
kdo splní soutěžní úkol - osobní volno na prohlídku expozicí v areálu BVV
17,00 - 18,00 - závěrečné hodnocení
18,00
- ukončení soutěžního dne, předání osobního nářadí na odvoz a odjezd
19,00
- večeře

28. 4. 2017 PÁTEK
9,30 -

- slavnostní vyhodnocení soutěže v prostorách
Střední školy stavebních řemesel Brno Bosonohy

POZNÁMKA:
Přesuny pracovního nářadí soutěžících z areálu školy na výstaviště a po ukončení soutěže
zpět zajišťuje organizátor přistavenými dodávkovými vozy. Přesuny žáků a doprovodu na
všechny aktivity bude přistavenou bezplatnou autobusovou dopravou.
Pedagogický doprovod má možnost v průběhu soutěže opustit areál výstaviště, například
pro návštěvu centra Brna mu bude zajištěna bezplatná vstupenka pro vstup nazpět.
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Organizační pokyny:
Při příjezdu na soutěžní areál si každý připraví u svého vylosovaného modelu nářadí,
popřípadě zkontroluje zázemí, přichystaný materiál a vyčká startovního povelu.
Hodnocení soutěže bude prováděno zástupcem Moravského kominického společenstva,
technikem hlavního sponzora - firmy Schiedel a technikem Fy Almeva v průběhu celé
soutěže a bude ukončeno následovně po předání díla.
Test odborných znalostí bude proveden písemně z vybraných dvaceti otázek, které jsou
převzaty z jednotného zadání závěrečných zkoušek pro daný obor.
Pro dodržování BOZP je předepsaný řádný pracovní oděv, včetně čepice a pracovního
obutí.
Po ukončení a úklidu pracoviště oznámí soutěžící ukončení úkolu.
.
PO DOBU SOUTĚŽE NEMÁ POVOLEN PEDAGOGICKÝ DOPROVOD PŘÍSTUP
K SOUTĚŽÍCÍM DRUŽSTVŮM.
JE NEPŘÍSTUPNÉ POSKYTOVAT RADY A POMOC SOUTĚŽÍCÍM V PRŮBĚHU
PROVÁDĚNÍ SOUTĚŽNÍHO ÚKOLU.
Postup při protestech:



Písemné zpracování protestu, předání protestu prostřednictvím organizátora
soutěže předsedovi hodnotící komise, konečná instance je porota se zástupcem
Střední školy stavebních řemesel Brno.
Protest je možné podat nejpozději do 60 minut po skončení soutěže.
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SOUTĚŽNÍ ÚKOL
Zadání:
ÚKOL č. 1
1A)
PODLE PŘILOŽENÉHO NÁVODU POSTAVIT KOMÍNOVÝ ZÁKLAD
KERAMICKÉHO KOMÍNA SCHIEDEL
1B)
V HOTOVÉM ZÁKLADU PROVÉST DODATEČNÉ NAPOJENÍ LÍMCE
KOMÍNOVÝCH DVÍŘEK
ÚKOL č. 2


PROVÉST MONTÁŽ VZDUCHOSPALINOVÉ CESTY CFS PRO MODEL
SPOTŘEBIČE

ÚKOL č. 3
 PROVÉST MONTÁŘ KOMÍNA KOMBIGAS DLE PŘILOŽENÉHO NÁČRTU
ÚKOL Č. 4
 Z PŘIDĚLENÉHO MATERIÁLU SESTAVIT KASKÁDOVOVÝ KOUŘOVOD
ALMEVA PRO ZAPOJENÍ KONDENZAČNÍCH KOTLŮ
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ZADÁNÍ ÚKOLU 1.A)
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ZADÁNÍ ÚKOLU 1.B)
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ZADÁNÍ ÚKOLU ČÍSLO 2:
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ZADÁNÍ ÚKOLU ČÍSLO 3:
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ZADÁNÍ ÚKOLU ČÍSLO 4:
Složení kaskády typu OFFSET dle výkresové dokumentace.
Vybavení soutěžících:
rukavice, úhelník, tužka, metr, vodováha, pilka na železo, pilník materiál dle výpisu.
Postup při montáži:
1. Složení kaskády typu OFFSET dle výkresové dokumentace.
2. Správné zkrácení prvků kaskády.
Hodnocení max. 50 bodů:
1.
2.
3.
4.
5.

Dodržení správního spádu kaskády.
10 bodů
Dodržení zadaných rozměrů dle výkresové dokumentace.
20 bodů
Kvalita provedení – vizuální kontrola a během výstavby namátkově.
10 bodů
Správný postup spojování dílů – namazání silikonovým mazivem. 5 bodů
Bezpečnost práce.
5 bodů

Praktické provedení montáže:
Přebrání materiálu, nářadí a dokumentace
Zhotovení a montáž:
Celková délka provedení:

15 minut
60 minut
75 minut

Výpis materiálu:
DN
110
110/80
80
80
-

Kód
PPEKA1
PPRK81
PPRB98
PPRM08
ZUWK01
ZUSF05

Název
Koncový kus kaskády se sifonem
Trubkový díl s 45° odbočkou
Revizní koleno 87°
Trubka s hrdlem
Hadice pro odvod kondenzátu 1bm
Silikonové mazivo 50 g

Počet
1x
3x
3x
3x
2m
1x
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Výkresová dokumentace:
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BODOVÁNÍ
ŽÁCI SOUTĚŽÍ SPOLEČNĚ JAKO DRUŽSTVO!
Teorie – písemný test- žáci řeší společně - proběhne v jídelně na SŠSŘ, otázky jsou použity
z jednotného zadání závěrečných zkoušek pro daný obor (20 otázek).
Počet získaných bodů za družstvo je přičítán k celkovému bodovému hodnocení
Praxe – Detaily na které se zaměří hodnotící kritéria poroty





DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BEZPEČNOSTI PRÁCE
POŘÁDEK NA PRACOVIŠTI
ČISTOTA A PŘESNOST PROVEDENÉ PRÁCE
POUZE V PŘÍPADĚ SHODNÉHO POČTU BODŮ ROZHODUJE I DOSAŽENÝ
ČAS V SOUTĚŽI (POZOR NEJDE O ZÁVODY, ALE O PŘESNOST PROVEDENÍ
ÚKOLŮ)
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NÁŘADÍ
Povinné vybavení soutěžících - základní nářadí pro montáže spalinových cest
NÁŘADÍ:
o
o
o
o
o

měřící potřeby, tužky, úhelník, vodováhy
sada nářadí na montáž keramického komína (úhlová bruska, brýle, respirátor…)
potřebné zednické nářadí dle vlastního výběru
aku šroubovák, sada bitů, nářadí na krácení plastového kouřovodu
uzamykatelná bedna na nářadí

Organizátor zajistí:
o
o
o
o
o

kompletní materiál na zhotovení soutěžního úkolu
kolečko stavební na odvoz odpadů
drobný kotevní materiál
nádoby pro přesun vody
elektrický rozvod 22O V /16 A

Dále : kontejner na odpadní materiál ze soutěže
uklízecí prostředky – koště, smetáček a lopatka
místnost pro uskladnění nářadí soutěžících přes noc
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Vyhodnocení soutěže:
Teoretická část bude ihned po vypracování a předání organizátorům opravena za dozoru
vylosovaného pedagoga doprovázejícího některý soutěžní tým. Výsledky budou zaneseny
do hodnotících archů.
Hodnocení praktické části bude realizováno v průběhu celé soutěže a ihned zaznamenáno
do hodnotících tabulek. Za správnost veškerých zaznamenaných dat ručí hlavní rozhodčí
z Moravského kominického společenstva.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny za účasti všech soutěžících a jejich pedagogického
doprovodu, organizátorů, zástupců MKS, zvláštních členů MKS, zástupců sponzorských
organizací a hostů na slavnostním vyhodnocení soutěže v prostorách Stření školy
stavebních řemesel Brno-Bosonohy.
V Brně dne 10. 3. 2017

Ing. Josef Hypr, v.r.
ředitel SŠSŘ Brno-Bosonohy
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Povinnosti organizátora soutěží:
1. Podání žádosti o zařazení do Věstníku MŠMT ČR včetně rozpočtu – systém
soutěží EXCELENCE
2. Zpracování propozic soutěží včetně výkresové dokumentace
3. Přeposlání propozic na kontrolu a schválení Cechu KPT ČR
4. Rozeslání propozic na školy, vyhlašovatele a sponzory soutěže
5. Zajištění prostoru pro soutěž, umístění dodaných reklamních materiálů
6. Zajištění maket včetně jejich převozu na místo soutěže
7. Zajištění ubytování a stravy pro účastníky soutěže
8. Zajištění pitného režimu pro soutěžící
9. Zajištění dopravy soutěžících z ubytovny na místo soutěže
10. Zajištění diplomů, medailí a pohárů
11. Zajištění organizace vyhlášení soutěže včetně pozvaných hostů
12. Zajištění fotodokumentace a videa ze soutěže
13. Zpracování tiskové zprávy
14. Finanční vyúčtování
15. Zapsání výsledků soutěží do systému EXCELENCE
16. Prezentovat Přehlídku České ručičky už od školních kol
Povinnosti vyhlašovatele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pověření organizátora soutěží
Kontrola a schválení propozic soutěží
Jmenování členů poroty
Zajištění vyhodnocení jednotlivých soutěží včetně podepsaných protokolů
Podepsání diplomů za vyhlašovatele
Finanční účast na nákladech SOD
Řešení protestů – přes vedoucího poroty
Účast na vyhlášení soutěže

Povinnosti sponzorů:
1.
2.
3.
4.

Zajištění materiálu potřebného k průběhu SOD
Zajistit ceny pro soutěžící žáky
Finanční účast na nákladech SOD
Účast na vyhlášení soutěže
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MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE

Schiedel - Horoušanská 285, 250 81 Nehvizdy – Praha východ
GENERÁLNÍ SPONZOR SOUTĚŽE
Dodavatel materiálů pro výstavbu soutěžních modelů.
Firma dále zajišťuje ceny pro nejlepší učně, včetně věcných cen pro ostatní účastníky
soutěže.

Almeva East Europe s.r.o. - Družstevní 501, 664 43 Želešice
Dodavatel materiálů na zhotovení přetlakových spalinových cest
Privilegovaní členi cechu Moravského kominického společenstva dodají na soutěž
upomínkové reklamní předměty dle vlastního uvážení.

CÍL: PODPORA UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ
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