
 
              

 

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE MACHR SVÉHO OBORU 2020 
(propozice) 

 
Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 vyhlašuje ředitelka Střední odborné školy Luhačovice pro žáky 
oborů UMĚLECKÝCH ŘEMESEL 7. ročník soutěže v odborných dovednostech MACHR SVÉHO OBORU. 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE: 
 
TERMÍN REGISTRACE A KONÁNÍ SOUTĚŽE:   3. února – 26. května 2020 
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRÁCE:    26. května 2020 
VYHODNOCENÍ:     29. května 2020 

Soutěž je zaměřena na popularizaci a inovaci jednotlivých oborů uměleckých řemesel vyučovaných  
na naší škole. 

Registrace do soutěže bude probíhat od 3. února 2020 prostřednictvím registračních formulářů.  
Velký prostor bude vyhrazen jednotlivcům (nebo i vícečlenným týmům), kteří budou prezentovat svůj 
talent, inspiraci, odbornou práci a zručnost. V soutěži bude vyhlášeno celkové pořadí a určen MACHR 
OBORU. Kromě toho bude uděleno ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY za originální námět nebo zpracování. 
Práce budou označeny jako vítězné a budou vystaveny v rámci každoroční výstavy MATURITA 2020.  

V rámci projektu mohou naši žáci bojovat o titul MACHR SVÉHO OBORU za rok 2020 ve třech soutěžních 
oborech, vždy ve třech kategoriích. 

OBORY: 

1) UMĚLECKOŘEMESLNÁ PRÁCE TRUHLÁŘSKÁ NEBO ŘEZBÁŘSKÁ 
2) UMĚLECKOŘEMESLNÁ PRÁCE KERAMICKÁ 
3) UMĚLECKOŘEMESLNÁ PRÁCE KOVÁŘSKÁ 

KATEGORIE: 

a) Kategorie ročníková práce 1. – 3. ročník  
b) Kategorie maturitní práce 
c) Kategorie volná (domácí) práce  

 

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE: 

Ředitel soutěže:    Ing. Jana Šuráňová – ředitelka školy 
Supervizor:    Mgr. Lubor Černobila - zástupce ředitele pro praktické vyučování  
Vedoucí práce:  příslušný učitel odborného výcviku nebo externí instruktor OV 
Hodnotitelská komise:  pedagogové předmětu Výtvarná příprava, Technologie a UOV oboru 



 
 
 
 

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ SOUTĚŽE: 

1) při zhotovování výrobků musí soutěžící dodržovat pravidla BOZP a být vybaveni pracovním 
oděvem a ochrannými prostředky (obuv, čepice, ochranné brýle, rukavice, atd.); 
2) nářadí a nástroje musí odpovídat předpisům bezpečnosti práce; 
3) pokud se jedná o ročníkové nebo maturitní práce, vybavení a materiál pro soutěžící zajistí 
škola; 
4) výrobek zhotovený dle bodu 3 zůstává majetkem školy; po dohodě mezi školou a soutěžícím 
může být za režijní cenu odprodán autorovi. 

 
 
PŘEDPOKLÁDANÉ ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SOUTĚŽE A JEJICH HODNOCENÍ 
 
Výroba uměleckořemeslného výrobku podle vlastního návrhu a dokumentace, ve kterém soutěžící 
prokážou:  
 

1) estetické a výtvarné cítění (50 bodů) 
2) odborné znalosti a dovednosti při výrobě daného výrobku (50 bodů) 
3) užitnou hodnotu výrobku (50 bodů). 

 
Celkově může tedy soutěžící získat 150 bodů 

 
 
 
 
Přihlášky do soutěže můžete odevzdat svému učiteli OV, zástupci ředitele pro praktické vyučování nebo 
na sekretariát školy. 
 
 
 
V Luhačovicích dne 27. ledna 2020 
 
 
 

Ing. Jana Šuráňová,  
ředitelka školy 

   
 


