Propozycja
Konkursowego przeglądu rzemiosła
budowlanego SUSO

PROGRAM
http://suso.cz/soutez/detail?nl_id=13
Pod linkiem powyżej znajdują się informacje o noclegu, przepisy przeciwpożarowe, umowa o
wypożyczeniu, program, mapa targów, regulamin konkursu itd. dla uczestników kolejnego etapu
konkursu w ramach targów BUDOWNICZY
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SPOTKANIE, REJESTRACJA I WAZNE FORMULARZE!!!
Wszyscy uczestnicy spotkają się przed godziną 8.30 przy towarowym wjeździe na teren targów, przed
Halą A, od strony dworca. Od organizatora konkursu ABF, a.s. otrzymasz kartę SUSO, dzięki której
zostaniesz wpuszczony na teren targów. Parkowanie jest możliwe na parkingu znajdującym się za
nową halą. O godzinie 9.00 uczestnicy przejdą do punktu rejestracji umieszczonego, gdzie nastąpi
rejestracja.
Rejestracja
• studenci 2. roczniku zostaną poddani weryfikacji daty urodzenia, potwierdzenia tożsamości
oraz legitymacji studenckiej i podpiszą formularz rejestracyjny,
• towarzyszący pedagog otrzyma stravenky dla studentów na podstawie potwierdzenia podpisem,
• towarzyszący pedagog odda podpisany formularz ogólnych zasad zachowania bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia na terenie targów oraz podpisze Kodeks zachowania pedagoga
• towarzyszący pedagog z dziedziny cieśla odda wypełniony i podpisany formularz o
bezpieczeństwie pracy Mafell, wypełnioną umowę o wypożyczeniu narzędzi, zapłaci zwrotną
kaucję za którrą otrzyma kwit potwierdzający wpłatę oraz odbierze wypożyczamny sprzęt tj.
wiertarkę, wiertła oraz dłuta

Umowy o wypożyczenie, przepisy przeciwpożarowe, bezpieczeństwo pracy Mafell
Prosimy o WYDRUKOWANIE, wypełnienie tych dokumentów (umowy o wypożyczeniu – nauczyciele,
przepisy przeciwpożarowe, bezpieczeństwo pracy Mafell) i dostarczenie ich przy rejestracji w
konkursie.

DZIAŁANIE BUDYNKU I PARKOWANIA
Piątek - sobota / PARKING na terenach wystawowych między pawilonami A i E
przez bramę wjazdową.
Każda szkoła otrzyma 1 kartę parkingową na samochód.
W przypadku utraty karty parkingowej wymiana zostanie zakupiona przy rejestracji centrum
wystawowego
Zachowaj kartę na czas trwania konkursu / wystawy.

ZAKWATEROWANIE
Zgodnie z listą w Ubytovně Maria i Domově Mládeže SPŠ Olomouc zapewniono zakwaterowanie.
Listy zakwaterowania znajdują się w linku. Lista nazwisk będzie dostępna w recepcji, aby Cię
pomieścić. Wszystko jest dostarczane zgodnie z wymaganiami w plikach.

Śniadanie serwowane jest w piątek i sobotę w restauracji na terenie wystawowym
FLORA Olomouc, zawsze od 8 rano.
Posiłki, nauczyciele podpisują posiłki podczas odprawy. Obiad nudzi się w restauracji na terenie
wystawowym Flora Olomouc.

Przekąski, w ciągu dnia zawodnicy otrzymają owoce i herbatniki podczas zawodów. Będzie
fontanna z wodą pitną.
Obiad jest zapewniany przez wszystkich uczestników w ich kierunku.

PREZENTACJE
Prezentacje
Partnerzy konkursu (DeWalt, Wienerberger, LB Cemix, Houfek, Mafell,…) przygotowali prezentacje
dla pedagogów oraz studentów szkół biorących udział w konkursie. Uczestnicząc w prezentacji
pedagog zdobywa punkt dla swojej drużyny . W przypadku nieobecności pedagoga na prezentacji
punkt dla druzyny nie zostanie przyznany. Są dwa rodzaje prezentacji: dla pedagogów dziedziny
murarz oraz cieśla. Uczestnictwo pedagogów jest przewidziane według reprezentowanej przez
nich dziedziny. W prezentacji mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani zarówno uczniowie jak i
pedagogowie. Uczestnicy prezentacji otrzymają upominek.

Firma DeWalt przygotowała dla wszystkich pedagogów konkurs z ciekawymi
nagrodami.

TEORIA / Pytania udostępnione i nieudostępnione
Od 20. edycji wprowadzimy nowy model teoretycznej części testów.
Test będzie się składać z udostępnionych i nieudostępnionych pytań.
Nieudostępnione pytania są z fachowego programu nauczania 1. i 2. roczniku.
Udostępnione pytania są przeznaczone dla partnerów z kierunku cieśla.

Udostępnione pytania są do znalezienia na następnych stronach. Pytania te lub pytania z danego
obwodu pojawią się w testach. Odpowiedzi można znaleźć w dołączonych linkach.
Studenci mogą w ten sposób przygotować się do testów oraz uzyskać w teoretycznej części konkursu
lepsze wyniki.

TEORIA / Pytania udostępnione Dziedzina murarz

1. Który materiał jest bardziej nasiąkliwy? http://www.ytong.cz/cs/content/myty-a-pravda-onasakavosti.php
2. Łączenie ścian działowych Ytong z pionowymi konstrukcjami nośnymi przeprowadza się:
http://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-postupy-www-09.pdf
3. Przepusty instalazyjne, otwory i przecięcia w bloczkach ściennych Ytong przeprowadza się:
http://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-postupy-www-09.pdf
4. Pytanie będzie dotyczyć prawidłowego użycia narzedzi do murowania bloczkami YTONG?
http://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-postupy-www-09.pdf

1. Jaki grunt jest konieczny przy standartowych chłonnych podłożach (np. wzmacniający warstwy
systemów ocieplających) pod szlachetny silikonowy tynk zacierany COMFORT?
http://www.cemix.cz/data/documents/SUSO_2013_text_slechtene_omitky.pdf
2. Który system cieplny Cemix THERM jest przeznaczony do ocieplnenia konstrukcji drewnianych a
jaki produkt jest stosowany do klejenia płyt izolacyjnych do podłoża?
http://www.cemix.cz/data/files/fasadni_materialy_vzornik.pdf
3. Jakie tynki szlachetne rozróżniamy biorąc pod uwage użyte spoiwo?
http://www.cemix.cz/data/documents/SUSO_2013_text_slechtene_omitky.pdf
4. Pytanie będzie dotyczyć wzornika kolorów Cemix.
http://www.cemix.cz/data/files/fasadni_materialy_vzornik.pdf

TEORIA / Pytania udostępnione Dziedzina murarz

Wypalane pustaki ceramiczne można dzielić (jeśli jest to konieczne):
http://stavba.tzb-info.cz/cihly-bloky-tvarnice/16854-podcenovana-mista-zdenych-stavebz-pohledu-statika
1)

2)

Jeśli prefabrykowane nadproża wyposażone są w warstwę izolacji cieplnej,
umieszcza się je: http://stavba.tzb-info.cz/terasy-a-zpevnene-plochy/16163redakcni-navsteva-rekonstrukce-teras-bytoveho-domu

Jeśli na tarasie wykonuje się podkładową wylewkę betonową pod płytki
posadzkowe, szczeliny dylatacyjne należy wykonać:
http://stavba.tzb-info.cz/terasy-a-zpevnene-plochy/16163-redakcni-navstevarekonstrukce-teras-bytoveho-domu
3)

TEORIA / Pytania udostępnione Dziedzina murarz
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7.

Jaka jest wysokość opłaty za złożenie wniosku o przyznanie uprawnień do prowadzenia
działalności gospodarczej?
http://www.sluzbyapodnikani.cz/manual-jak-zacit-podnikat/ bod 1
W którym urzędzie do spraw działalności gospodarczej należy złożyć wniosek o przyznanie
uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej?
http://www.jakpodnikat.cz/jak-zacit-podnikani.php bod. 2)
Która z wymienionych poniżej działalności gospodarczych nie należy do działalności
rzemieślniczych?
http://finexpert.e15.cz/zivnostensky-zakon-kdo-je-a-kdo-neni-remeslnik
Jakie są warunki do prowadzenia wolnej działalności gospodarczej?
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zivnost-volna-fo-bydliste-uzemi-cr-4883.html
Od którego roku życia można prowadzić działalność gospodarczą?
http://www.amsp.cz/mladistvi-budou-moci-od-1-1-2014-podnikat-stanovisko-amsp-cr
Ustawa o drobnej działalności gospodarczej rozróżnia cztery rodzaje działalności. Który z
wymienionych poniżej do nich nie należy?
http://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravnipredpisy/2017/1/ZZ_UPLNE_ZNENI_prilohy_k_1_1_2017_WEB.pdf
Które ministerstwo administruje Ustawą drobnej działalności gospodarczej?
http://www.mpo.cz/dokument166698.html

WAŻNE LINKI

Wszytskie ważne informacje, włącznie z
linkami znajdują się na stronie:
WWW.SUSO.CZ

W przypadku jakichkolwiek pytań lub niejasności jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
David Surmaj
manažer konferencí a soutěží
ABF, a.s.,
Beranových 667, 190 00 Praha
GSM: +420 739 003 174, Tel.: +420 222 891 143
e-mail: surmaj@abf.cz, web: www.suso.cz, www.abf.cz

