Okresný úrad Nitra, odbor školstva
Krajská komisia súťaže Zenit v strojárstve
Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmače

PROPOZÍCIE
XX. ročníka krajského kola súťaže ZENIT v strojárstve
Vyhlasovateľ súťaže:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny
inštitút odborného vzdelávania v spolupráci so Slovenskou
komisiou súťaží ZENIT

Usporiadateľ:

Na základe uzatvorenia zmluvného vzťahu s OÚ v Nitre
zabezpečuje SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9, 935 028
Tlmače

Termín súťaže:

19. 11. 2018

Organizačné pokyny:

- súťaž sa riadi podľa Organizačno-technických pokynov
pre zabezpečenie 20. ročníka súťaže Zenit v strojárstve
na šk. r. 2018/2019
- súťažiaci si prinesú písacie potreby, kalkulačku, strojnícke
tabuľky, posuvné meradlo,
- v kategórii A vlastný notebook s grafickým programom
AutoCAD - v prípade zmeny, budú súťažiaci včas informovaní
- pracovný odev a obuv bez firemného označenia
- po dobu súťaže má prístup na pracovisko iba hodnotiaca
komisia a členovia organizačnej komisie

Prihlášky:

Zaslať do 10.11.2018 elektronicky predsedkyni KK
e-mail: skola@sostlmace.sk;
renata.kleinova@spssenitra.sk
(naskenované riadne vyplnené prihlášky a podpísané
riaditeľom školy)

Predbežný časový harmonogram súťaže:
8.00 – zasadnutie krajskej a odbornej komisie
8.15 – prezentácia súťažiacich
8.30 – otvorenie súťaže
8.45 – teoretická časť súťaže
9.45 – ukončenie teoretickej časti súťaže

10.15 – praktická časť súťaže
13.00 – ukončenie praktickej časti súťaže
14.30 – vyhodnotenie súťaže
15.00 – vyhlásenie výsledkov
Podmienky súťaže:

Súťaže sa môžu zúčastniť v každej kategórii víťazi
školského kola, ktorí sa umiestnili na:
1. a 2. mieste v kategórii A
1. a 2. mieste v kategórii S( B1), R(B2), C
V prípade zmeny, budú súťažiaci včas informovaní
Súťažia žiaci denného štúdia.

Súťažiaci si prinesú:

občiansky preukaz, preukaz poistenca

Pedagogický dozor:

Vysielajúca škola zabezpečí jedného sprevádzajúceho
pedagóga ako dozor. Pedagogický dozor počas súťaže
zabezpečuje usporiadateľ.

Úhrady výdajov:

Cestovné súťažiacim, cestovné členom komisie, cestovné
a stravné sprevádzajúcim pedagógom hradí vysielajúca
organizácia (škola). Občerstvenie súťažiacim a členom
komisie zabezpečuje organizátor v súlade s rozpočtom.

Upozornenie:

Za zdravotný stav súťažiacich zodpovedá vysielajúca škola.
Súťažiaci dodržiavajú pokyny usporiadateľa súťaže.

Ceny:

Víťazi jednotlivých kategórií, ktorí sa umiestnili na 1. - 3.
mieste budú ocenení vecnou cenou a diplomom.

Odborná a hodnotiaca komisia:
Členov odbornej a hodnotiacej komisie vymenúva vedúci
odboru školstva Okresného úradu Nitra na návrh krajskej
komisie. Kritériá hodnotenia v krajskom kole sú rovnaké
ako v školskom kole. Pri rovnosti bodov o víťazovi
rozhoduje čas odovzdania výrobku, ďalšie kritérium pri
rovnosti časti – rozhoduje dosiahnutý počet bodov za
praktickú časť.

Mgr. Milan Galaba, v. r.
vedúci odboru

Ing. Renata Kleinová, v. r.
predsedníčka KK

