
 

 

 

Práce s grafickými programy na stavební 

průmyslovce 
 

15. ročník celostátní žákovské soutěže v projektování pozemní 

stavby v grafických programech – Informace k organizaci 

 
Datum a místo konání: 
 Jubilejní 15. ročník soutěže je organizován v termínu 16. – 18. 3. 2016 a koná se  

v budově Střední průmyslové školy stavební, České Budějovice, Resslova 2.  

 

 

Přihlášení školy: 

 

Přihláška škol – termín do 5. 2.  2016. 

 
      Přihlášeno je 31 škol – Praha 4, Pardubice, ústí nad Labem, Lipník nad Bečvou, Staré 

Město, Havířov, Letohrad, Liberec, Opava, Olomouc, Příbram, Kladno, Hradec Králové, 

Náchod, Prostějov, Kadaň, Šumperk, Trnava, Havlíčkův Brod, Žilina, Mělník, Hodonín, Třebíč, 

Brno, Ostrava, Karlovy Vary, Vyškov, Jeseník, Valašské Meziříčí, Děčín, České Budějovice.  

 

 

Přihlášení soutěžících: 
  

Přihláška soutěžících – termín do 26. 2.  2016. 

 

Přihlášky zasílejte na daném formuláři a zcela vyplněné elektronicky na adresu 

konecna@stavarna.eu. 
  

 

Organizace soutěže: 

      Dle finančních prostředků od MŠMT a finanční podpory od jihočeského kraje 

zabezpečíme soutěžícím a pedagogickému doprovodu ubytování, stravování a 

proplacení jízdních výdajů v souladu s metodikou MŠMT. Součástí akce je doplňkový 

program pro soutěžící žáky i pro doprovázející učitele. Jednu školu mohou 

reprezentovat dva žáci s jedním pedagogem. 

      Informace uvedené v přihlášce jsou závazné! Z organizačních důvodů jsou 

změny ve složení soutěžících žáků, příp. i ped. doprovodu možné pouze do pondělí 

14. 3. 2016, do 12:00 hod., a to změny z vážných důvodů, např. nemoc. Jen tak je 

možné zajistit rozdělení do pokojů ubytovacích zařízení (chlapci/dívky, muži/ženy). 

Dále není možné měnit až v den příjezdu na soutěž grafický program, ve kterém 

bude soutěžící pracovat (software je uveden v soutěžní listině i na účastnickém listu), 

nebo PC, který bude žák používat (nutno zajistit kapacitu učeben). 
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      V den příjezdu, ve středu 16. 3. 2016, je plánováno setkání účastníků soutěže 

v budově školy. Soutěžícím žákům bude poskytnuto občerstvení (bageta + nápoj) a 

doprovázejícím učitelům malé pohoštění. Přistaveným autobusem bude zajištěna 

doprava žáků od budovy školy do kina a po skončení filmu také jejich rozvezení do 

míst ubytování. Na dobu filmového představení pro žáky připravuje firma CEGRA pro 

pedagogický doprovod tradiční společenské setkání. Náměty do diskuze i k náplni 

semináře ,,ArchiCAD“ je možno zasílat na vesely@stavarna.eu  

       V soutěžní den, ve čtvrtek 17. 3. 2016, bude zajištěno svezení žáků i učitelů ze 

všech míst ubytování na snídani do DM Holečkova. Organizace soutěžního dne 

bude probíhat dle časového rozvrhu, pokynů org. výboru soutěže a předsedy poroty. 

Časový harmonogram soutěže Vám zašleme. Program dne bude ukončen večeří 

v DM Holečkova po vyhlášení výsledků soutěže (cca 17 hod). 

       V den odjezdu, v pátek 18. 3. 2016, bude opět zajištěno svezení žáků a učitelů 

z míst ubytování na snídani do DM Holečkova. Následuje odborný seminář 

,,ArchiCAD“ pro učitele. Pro žáky je na výběr exkurze s odborným výkladem na téma 

,,Jak se staví pro zvířata“ - ZOO Hluboká nad Vltavou, nebo samostatný seminář 

,,ArchiCAD“ (výběr nutno uvést v přihlášce). Program dne bude zakončen obědem 

v DM Holečkova (cca 12 hod.) 
 

 

Zajištění ubytování: 

 Vzhledem k počtu účastníků soutěže bude ubytování soutěžících a 

pedagogického doprovodu zajištěno na více místech v ČB (domov mládeže, vš 

kolej, ubytovna). Ubytování zajišťujeme na jednu nebo dvě noci, dle údajů v 

přihlášce. Informace k dopravě na místo ubytování i k budově školy Vám zašleme. 

V přihlášce je nutno jednoznačně uvést počet nocí, tzn. den příjezdu a odjezdu. 

 

 

 

Zajištění stravování: 

     Soutěžícím a pedagogickému doprovodu bude zajištěno stravování v DM 

Holečkova sousedící s budovou školy, a to na soutěžní den čtvrtek 17. 3. 2016 a 

následující den pátek 18. 3. 2016.       

      Požadavky na stravování musí být uvedeny v přihlášce. 

 

 

Proplácení jízdních výdajů: 

      Při použití prostředků veřejné hromadné dopravy (autobus, vlak) musí být 

vyúčtování cesty z  místa Vaší školy do ČB doloženo originály všech jízdenek. Na 

cestu zpět vám bude vyplacena stejná výše jízdních výdajů jako pro cestu do ČB. 

Nelze např. argumentovat skutečností, že cesta zpět bude vzhledem k použité 

skladbě spojů dražší apod. Předložené originály jízdenek veřejných dopravců musí 

splňovat náležitosti daňového dokladu.        
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    Při použití soukromého vozidla je možno proplatit řidiči pouze náhradu odpovídající 

výši plného jízdného (tam a zpět) v hromadném dopravním prostředku. Ostatní 

spolucestující v autě jsou v tomto případě bez nároku na uplatnění jízdních výdajů. 

Pokud budete mít zájem o proplacení této náhrady, je nutné u nás k vyúčtování 

přiložit potvrzení ředitelství Vaší školy na daném formuláři. Formulář zašleme všem, 

kteří uvedou v přihlášce dopravu autem. V případě, že o tento způsob proplacení 

jízdních výdajů nemáte zájem, je nutné se u nás písemně této náhrady vzdát. Pokud 

budete mít zájem parkovat na dvoře školy, uveďte toto v přihlášce včetně doby 

parkování, pokusíme se zajistit kapacitu míst.    

       Jízdenky MHD (autobus, trolejbus) v Českých Budějovicích je možné proplatit 

pouze v min. požadované výši Dopravním podnikem (viz.  informace k dopravě).  

       Postup proplácení jízdních výdajů se řídí metodikou MŠMT. 

 

 

 

 

Zajištění bezpečnosti: 

       Dle Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti (č.j. 37014/2005-25) 

převezme naše škola dohled nad soutěžícími žáky v době návštěvy kina, během 

zpracování soutěžního úkolu a prohlídky města ČB, v průběhu exkurze, příp. 

odborného semináře. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Za organizační výbor soutěže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Konečná 

zástupkyně ŘŠ 

 

Kontaktní údaje: 

Telefon 387 001 416  (387 001 411) 

Mobil +420 606 877 673 

E-mail konecna@stavarna.eu  
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