Propozice
Organizátor:

PROGRAM
http://suso.cz/program
Na tomto odkaze jsou pro účastníky postupového kola při výstavě Gardenia informace o ubytování,
požární předpisy, smlouva o výpůjčce, program, mapa výstaviště, soutěžní podmínky, atd…

SRAZ, REGISTRACE A DŮLEŽITÉ FORMULÁŘE!!!

Všichni účastníci se sejdou nejpozději v 8.00 srazí u vjezdové brány B1 a přesunou se k pavilonu K. Při
vjezdu zaplatí kauci 30 EURO. Přesunou se k pavilonu K, kde vyloží nářadí a odjedou s vozem skrze
bránu B1 zaparkovat vůz na parkoviště P1 mimo výstavní areál. Při odjezdu z výstaviště vám bude
kauce vrácena. Parkoviště si hradí každá škola sama.

Od organizátora soutěže ABF, a.s. obdržíte kartičku SUSO, se kterou budete vpuštěni do prostor
výstaviště.
Registrace pavilon K
• studenti přinesou potvrzení od školy, že jsou žáky 2. ročníků nebo 3. ročníků (obor operátor), viz
příloha
• doprovázející pedagog podepíše stravné,
• doprovázející pedagog odevzdá podepsaný formulář Všeobecných zásad bezpečnosti a ochrany
zdraví v areálu, podepíše Kodex chování pedagoga
• doprovázející pedagog oboru truhlář odevzdá vyplněný a podepsaný formulář Bezpečnost práce
Mafell, dále vyplněnou smlouvu o výpůjčce, složí vratnou kauci proti příjmovému dokladu a
převezme zapůjčenou vrtačku, poděráky, vrtáky.

DŮLEŽITÉ FORMULÁŘE!!!
PŘILOŽENY K EMAILU
TRUHLÁŘI
pedagog odevzdá podepsané formuláře:
• Výstavní bezpečnostní podmínky výstaviště,
• Smlouvu o zapůjčení - složí vratnou kauci proti příjmovému dokladu a převezme zapůjčenou
vrtačku, poděráky, vrtáky,
• Potvrzení školy že vyslaní studenti jsou žáky 2. nebo 3. ročníků,
Při registraci podepíše Kodex chování pedagoga
ZEDNÍCI
• Výstavní bezpečnostní podmínky,
• Potvrzení školy že vyslaní studenti jsou žáky 2. nebo 3. ročníků,
Při registraci podepíše Kodex chování pedagoga

Žádáme o VYTIŠTĚNÍ, vyplnění výše uvedených dokumentů (smlouvy o výpůjčce –
učitelé, Výstavní bezpečnostní podmínky výstaviště, Bezpečnost práce Mafell, Potvrzení
školy) a jejich předložení při registraci soutěže.

KODEX CHOVÁNÍ
Pedagog je zodpovědný za své chování a chování svěřených soutěžících od vstupu do soutěžní haly
až do jejího opuštění, před a po každém kole soutěže.
Zakázané jednání:
• jakékoliv poznámky, rady k výrobkům nebo jejich kritika,
• aktivní zásah nebo pomoc při zpracování úkolů,
• dožadování se opravy výrobků,
• jakákoliv urážlivá, posměšná gesta směrem k výrobkům ostatních soutěžících,
• jakékoliv narušování pracovního prostoru soutěžích v místech určených k vykonání soutěžních
disciplín SUSO včetně přístupových prostor.
Postihy:
1. Slovní a veřejné napomenutí pedagoga - Soutěžní dvojice, kterou pedagog doprovází,
obdrží žlutý štítek ve stojanu na své stanoviště
2. Odpočet pěti bodů soutěžnímu družstvu, opětovně nedodržuje Kodex chování pedagogů
při soutěži SUSO, družstvo oranžový štítek ve stojanu na své stanoviště
3. Vyloučení soutěžního družstva, jehož doprovázející pedagog opakovaně nedodržel Kodex
chování pedagogů při soutěži SUSO, do celkového hodnocení se budou započítávat jen
dosud získané body. Dalších disciplín se družstvo již účastnit nebude. Družstvo obdrží
červený štítek ve stojanu na své stanoviště
Právo kontroly dodržování kodexu má zástupce organizátora soutěže společnosti ABF, a.s. společně s technickými
poradci/garanty jednotlivých disciplín.
Přihlášením na postupové kolo nebo na finále Soutěžní přehlídky stavebních řemesel SUSO souhlasí přihlášená
škola, doprovázející pedagog i soutěžící s obsahem textu „Kodex chování pedagogů v soutěžích SUSO“ a zároveň
akceptují případné postihy za jeho nedodržení.

K NÁŘADÍ A POMŮCKÁM …
Zapůjčení nářadí pro obor truhlář
Truhláři mají u soutěže partnera společnost DeWalt, která nejlepším věnuje věcné ceny. Všem
účastníkům zároveň zapůjčí vrtačku a vrták výrobě úkolu. Při předávání vrtačky odpovědnému
pedagogovi, budeme od každého družstva vybírat vratnou zálohu 50 EURO, kterou obdrží zpět při
jeho vrácení. Nezapomeňte se, prosím, vybavit touto částkou! Soutěžící budou mít za povinnost
zapůjčené nářadí používat.
Doporučujeme si vzít také nářadí své. Seznamy doporučeného nářadí je přiložen v emailu.
Vrácení nářadí pro obor truhlář
Navrácení nářadí proběhne v sobotu po skončení praktické části. Vratná záloha bude vrácena proti
úplnému odevzdání zapůjčeného nářadí.

PROVOZ VÝSTAVIŠTĚ, PARKOVÁNÍ, POČASÍ
Čtvrtek - Pátek / PARKOVÁNÍ
Všichni parkují mimo areál, nejlépe na parkovišti P1.
PARKOVÉ SI HRADÍ KAŽDÝ SÁM.

Vstup
Pro vstup a volný pohyb po areálu obdrží všichni účastníci kartičky SUSO.
Vstupy na výstaviště budou na jmenné seznamy.

VENKOVNÍ PLOCHA - POČASÍ
Soutěž bude probíhat na venkovní ploše. Upozorněte studenty, ať si vezmou teplé oblečení. Jarní
počasí může být chladné!!!

UBYTOVÁNÍ
Ubytování je zajištěno v ABC hotelu. Seznamy ubytovaných jsou v Propozicích
na www.suso.cz. Snídaně jsou zajištěny v hotelu. Na recepci budou mít k dispozici jmenné seznamy,
dle kterých budete ubytováni. Vše je zajištěno dle požadavků v přihláškách.
Ubytování včetně snídaně dne 25. 4. 2019 je hrazeno organizátorem.
Rezervace ubytování 24. 4. 2019. Tuto noc včetně snídaně si školy uhradí sami. Částka je 10,15
Euro/osoba, snídaně 3,40 Euro/osoba.
Depozit, při nástupu k ubytování můžete být požádáni o vratnou zálohu na každý obsazený pokoj.
Pokud se tak stane, záloha bude navrácena v případě vrácení nepoškozeného hotelového pokoje.
Při příchodu na pokoj zkontrolujte stav pokoje, případné poškození nafoťte a ihned ohlašte na
recepci.
Parkování je možné v okolí ubytování.
Snídaně jsou zajištěny a budou připraveny od 7:00. Vše je zařízeno přesně dle požadavků v
přihláškách.
Stravné, oběd bude PRO SOUTĚŽÍCÍ přichystán přímo v pavilonu K.
Občerstvení, přes den soutěžící dostanou během soutěže ovoce a jogurt. K dispozici bude fontána s
pitnou vodou.
Večeře, si zajišťují všichni účastníci ve své režii.

PREZENTACE
Partneři soutěže dle programu (DeWalt, Heluz, Wienerberger, LB Cemix,
Houfek, Mafell,…) si pro pedagogy, mistry nebo žáky zúčastněných škol
připravili prezentace. Účastí na prezentaci pedagog přispěje bodem svému družstvu
do celkového hodnocení. Pokud se pedagog prezentace nezúčastní, svému týmu bod nepřipíše.
Prezentace jsou dvojího druhu, pro pedagogy oboru zedník a oboru truhlář. Účast na prezentacích
se tedy očekává od pedagogů daného oboru.
Prezentace ovšem mohou navštívit všichni, kdo mají zájem z řad spolužáků či řad kolegů pedagogů.
Účastníci obdrží na konci každé prezentace dárkový předmět.

Společnost DeWalt si pro všechny pedagogy připravila soutěž ve vrtání pěti
vrutů o zajímavé ceny a jednu novinku. Malý program chystáme také s partnerem
Mafell.

TEORIE / Otázky zveřejněné a nezveřejněné
Otázky v testech se budou skládat z nezveřejněných a zveřejněných.
Nezveřejněné otázky jsou z odborného učiva 1. a 2. ročníku.
Zveřejněné otázky jsou zaměřeny na partnery oboru truhlář a zedník.
Zveřejněné otázky a okruhy jsou zveřejněny na dalších stránkách. Tyto otázky nebo otázky z daných
okruhů se objeví v testech. Odpovědi jsou k dohledání na uvedených odkazech.
Studenti se tak mohou na testy odborně připravit a zajistit si v teoretické části lepší výsledky.

TEORIE / Otázky zveřejněné Obor

MURÁR/STOLÁR

Odpovědi jsou k dohledání na www.zrsr.sk
Aký je poplatok za ohlásenie živnosti na každú remeselnú
alebo viazanú žiadosť?
a)
5,- €
b)
15,- €
c)
30,- €
Na ktorom živnostenskom úrade mám podať žiadosť o
živnostenské oprávnenie?
a)
Na živnostenskom úrade miestne príslušnom podľa
bydliska fyzickej osoby, ktorými sú okresné úrady
b)
Na ktorom koľvek krajskom úrade
c)
Na ktorej koľvek pobočke pobočke živnostenského
úradu
Ktorá z nižšie uvedených živností nie je remeselná
živnosť?
a)
Murárstvo
b)
Stolárstvo
c)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených
technických zariadení
Aké sú podmienky prevádzkovania voľnej živnosti?
a)
Všeobecnými podmienkami prevádzkovania živnosti
fyzickými osobami sú:
b)
Bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony
c)
Bezúhonnosť, stredoškolské vzdelanie,
d)
Bezúhonnosť, gramotnosť hospodárstva SR

Od kterého veku je možné začať podnikať?
a)
Dosiahnutie veku 18 rokov.
b)
Od 15 rokov. Zo súhlasom rodiča a schválením súdu.
c)
Od 21 rokov. Bez súhlasu rodiča a schválením súdu.
Živnostenský zákona rozoznáva tri druhy živností, ktorá
medzi nich nepatrí?
a)
Volná
b)
Remeselná
c)
Technická
d)
Viazaná
Ktoré ministerstvo je správcom živnostenského zákona?
a)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
b)
Ministerstvo vnútra SR
c)
Ministerstvo hospodárstva SR

TEORIE / Otázky zveřejněné Obor STOLÁR

1. DeWALT je oficiálnym dodávateľom náradia pre preteky MOTO GP, jazdí v roku 2016 v DeWalt podporovanej
stajni Yamaha Tech 3, ktorý jazdec? http://www.dewalt.cz/events/motogp/
2. Aké sú oficiálne webové stránky spoločnosti DeWalt na českom trhu? http://www.dewalt.cz/product/

1. Na Vyššej odbornej škole a Strednej priemyselnej škole Volyně je možné študovať odbor
www.sps.volyne.cz
2. Vo vzdelávacom stredisku VOŠ a SPŠ Volyně je umiestnené
www.sps.volyne.cz

TEORIE / Otázky zveřejněné Obor STOLÁR

1. Model Premium Plus (PRO-AS), je tradičná stolárska hoblica Ramia s akým rozmerom pracovnej plochy bez
zverákov?
http://www.ramia.cz/premium-plus
2. Ktoré varianty sortimentu Ramia SCHOOL série sú správne? http://www.ramia.cz/school-serie
3. Novým produktom spoločnosti Ramia je:
http://www.ramia.cz/sparovka-ramia

1. Menovitý príkon ponornej pily MT 55 cc je?
http://www.mafell.de/cz/vyrobky/katalog-vyrobku.html
2. Aká dlhá je doba záruky na nový stroj Mafell? http://www.mafell.de/cz/servis/zaruka.html
3. Kapovací pilový systém KSS 40 je napájaný:
http://www.mafell.cz/kss40/#technischedaten

TEORIE / Otázky zveřejněné Obor MURÁR

1. Ktorý materiál je viac nasiakavý? http://www.ytong.cz/cs/content/myty-a-pravda-o-nasakavosti.php
2. Napojenie priečok Ytong k zvislej nosnej konštrukcii sa robí: http://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-postupywww-09.pdf
3. Instalačné drážky, otvory a prírezy v presnom murive Ytong sa robia: http://www.ytong.cz/cs/docs/pracovnipostupy-www-09.pdf
4. Čím sa má správne nanášať tenkovrstvová murovacia malta na pórobetónové murivo YTONG?
http://www.ytong.cz/cs/docs/pracovni-postupy-www-09.pdf

1. Aký penetračný náter je nutné použiť na bežne nasiakavé podklady (napr. armovacie vrstvy zatepľovacích
systémov) pod šľachtenú Cemix silikónovú zatieranú omietku COMFORT?
http://www.cemix.cz/data/documents/SUSO_2013_text_slechtene_omitky.pdf
2. Ktorý zatepľovací systém Cemix THERM je určený na zateplenie drevokonštrukcií a aký výrobok je v ňom použitý
na lepenie izolačných dosiek na podklad? http://www.cemix.cz/data/files/fasadni_materialy_vzornik.pdf
3. Ktorá šľachtená pastovitá omietka Cemix disponuje samočistiacim efektom?
http://www.cemix.cz/aktuality/soutezni-prehlidka-remesel-suso-i-letos-s-podporou-lb-cemix
4. Otázka bude na tému farebný vzorník Cemix. http://www.cemix.cz/data/files/fasadni_materialy_vzornik.pdf

TEORIE / Otázky zveřejněné Obor MURÁR

1.

Pálené tehly dutinové se môžu deliť (pokiaľ je to nutné):

http://stavba.tzb-info.cz/cihly-bloky-tvarnice/16854-podcenovana-mista-zdenych-staveb-z-pohledu-statika

2.Pokiaľ sú prefabrikované preklady ošetrené vrstvou tepelnej izolácie, umietňujú sa:
http://stavba.tzb-info.cz/terasy-a-zpevnene-plochy/16163-redakcni-navsteva-rekonstrukce-teras-bytoveho-domu

3.

Pokiaľ sa betónuje na terase podkladová betonová mazanina pod dlažbu, robia sa dilatačné
škáry: http://stavba.tzb-info.cz/terasy-a-zpevnene-plochy/16163-redakcni-navsteva-rekonstrukce-terasbytoveho-domu

PROSBA O ŠKOLNÍ PRÁCE
Pro obor truhlář máme jako organizátor jednu prosbu. Rádi bychom zrealizovali „prodejní“ výstavu
školních produktů studentů oboru truhlář.
Navrhujeme, aby každá škola se soutěžícím v oboru truhlář přivezla jednu dvě školní práce svých
žáků. Podmínkou je rozměrová a váhová dostupnost (šperkovnice, polička…). Výrobky bychom při
soutěži vystavili v jejím prostoru pro veřejnost. Návštěvníci by výrobky mohli zakoupit formou daru,
za jimi navrženou a výrobku adekvátní cenu. Rádi bychom touto formou nalákali veřejnost do prostor,
kde bude soutěž probíhat a více propagovat ukázaná řemesla i zúčastněné školy.
Přivezení jakékoliv školní práce není podmínkou, ale budeme vděční, pokud tento nápad podpoříte.
Výrobek by měla doprovázet i průvodka s informacemi o škole. Za utržené finanční prostředky
zkvalitníme servis pro soutěžící ve formě pití během soutěže dále ovoce a sušenek.

Spolužáci
V případě, že budou chtít spolužáci soutěžících navštívit soutěž SUSO a podpořit své kolegy, mohou
přijít. Vstup na výstavu je zdarma.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Veškeré důležité informace včetně odkazů
jsou zde

http://www.suso.cz/cz/program

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností, mě neváhejte kontaktovat.
S pozdravem,
David Surmaj
Manažer SUSO

POZOR ZMĚNA SÍDLA ABF – Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha
GSM: +420 739 003 174, Tel.: +420 222 891 143
ZMĚNA MÍSTA PRACOVIŠTĚ:
ABF, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
e-mail: surmaj@abf.cz, web: www.suso.cz, www.abf.cz

