
  

                               

 

Propozice 

 

Regionální kolo soutěže oboru Zedník 

 

Systém HELUZ - Ostrava 2023 

 

30. 3. 2023 

 

Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace 

 

 

 
1. Organizace soutěže: soutěž pořádá Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková 

organizace ve spolupráci se společností HELUZ. Obsahová náplň jednotlivých soutěže vychází 

z náplně učiva pro oboru vzdělání zedník. Vítězná škola si bude moci nominovat své družstvo na 

soutěž řemeslo/SKILL 2023.  

 

2. Účastníci soutěže: soutěžní družstvo tvoří dva žáci učebního oboru zedník. Účastníci soutěže musí 

být žáky denního studia. 

 

3. Pedagogický doprovod: pedagogický doprovod soutěžního družstva je jmenovaný ředitelem 

vysílající školy. Tento pedagogický pracovník v plném rozsahu zodpovídá za svěřené žáky při 

dopravě a přesunech, v průběhu soutěže za žáky zodpovídá organizátor regionálního kola. 

 

4. Stravování: zajišťuje pořadatel soutěže na základě zaslaných přihlášek a bude hrazeno v úvodu 

soutěže při prezentaci z účastnického poplatku za družstvo ve výši 1500,-Kč.  

 

5. Pojištění: pojištění je ve vlastní režii zúčastněných škol. 

 

6. Materiální zabezpečení a soutěžní ceny: zajišťuje společnost HELUZ. 

 

7. Hodnocení: hodnocení soutěžního úkolu provedou zástupci společnosti HELUZ. 

 

8. Místo konání: Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 

2654/33, Ostrava – Zábřeh.  

https://mapy.cz/letecka?source=firm&id=361133&ds=1&x=18.2346988&y=49.7984471&z=16 

 

9. Kontaktní osoby:  Antonín Mergl, ZŘOV. Tel: 602794450, mergl@soustav-ostrava.cz 

                                Jiří Glaser, vedoucí dílen. Tel: 739345779, glaser@soustav-ostrava.cz 
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mailto:mergl@soustav-ostrava.cz
mailto:glaser@soustav-ostrava.cz


  

                               

 

 

 

Časový průběh soutěže 

 

Regionální kolo soutěže oboru Zedník 

 

Systém HELUZ - Ostrava 2023 

 

30. 3. 2023 

 
 

8:00 - 8:20      Příjezd a registrace soutěžících. 

 

8:20 - 8:30      Zahájení soutěže. 

 

8:30 - 9:00      BOZP, příprava nářadí a stanoviště. 

 

9:00 -11:30     Plnění soutěžního úkolu dle zadávací dokumentace. 

 

11:30 -12:15   Přestávka na oběd. 

 

12:15 -14:30   Plnění soutěžního úkolu dle zadávací dokumentace. 

 

14:30 -15:00   Hodnocení soutěžních prací. 

 

15:00 -15:30   Slavnostní zakončení soutěže, předávání cen. 

 

 

 

 

 

Pro pedagogický doprovod bude zajištěna po celou dobu konání soutěže odpočinková místnost, kuchyňka 

a hygienické zázemí. V případě zájmu bude možná prohlídka školy nebo volný program v nedalekém 

nákupním parku. 

 

Parkování vozidel bude umožněno v areálu učňovských dílen na ulici U Studia 2654/33 v Ostravě. 


