
 

 

 

Struktura a propozice pro rok 2020 
 

Vyhlašovatelem soutěže je KLASTR českých nábytkářů. 

Organizátorem celé soutěže a pořadatelem ústředního kola - finále je Integrovaná střední škola Slavkov     

u Brna, příspěvková organizace.  

Mediálním partnerem soutěže je Dřevařský magazín, odborný časopis pro podporu dřevařské a 

nábytkářské výroby. 

Soutěž je zařazena do přehlídky České ručičky i do programu Excelence. 

 

Jedná se o soutěž jednotlivců pro žáky oboru 33 – 56 – H/01 truhlář. Soutěžící žák nesmí mít ukončené 

žádné předchozí vzdělání zakončené maturitní nebo závěrečnou zkouškou a v době konání regionálního 

(krajského) kola nedovrší věku 20 let a více. Soutěž je tříkolová a skládá se ze školního kola, krajského 

(regionálního) kola a ústředního kola - finále. Ze školního kola postupují maximálně 2 žáci do kola 

krajského (regionálního)    a z něj vždy nejlepší žák z každého kraje do ústředního kola - finále. Ústředního 

kola – finále se zúčastní    i zahraniční školy jako hosté. 

Školní kola proběhnou do konce října a pořádají je jednotlivé školy, které vyučují daný obor. Krajská 

(regionální) kola pokrývající všechny kraje ČR proběhnou nejpozději do poloviny ledna a pořádají je 

jednotlivé školy, které projeví v daném regionu o pořadatelství zájem. Ihned po skončení krajského 

(regionálního) kola pořadatel zašle hlavnímu organizátorovi celé soutěže kompletní výsledkovou listinu 

s kontakty a vyznačením postupujících do ústředního kola - finále a oznámí pořadatele krajského 

(regionálního) kola pro další školní rok. Pořadatelem ústředního kola – finále je vždy Integrovaná střední 

škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace a finále se bude konat 26. února 2020 v rámci 

mezinárodního veletrhu nábytku a designu MOBITEX na Výstavišti v Brně. 

Soutěžní kola jsou jednodenní, obsahují pouze praktickou část, kterou tvoří zhotovení účelového výrobku 

podle výkresu. Časová dotace na soutěžní úkol je 3 – 5 hodin a je vždy pořadatelem dopředu přesně 

stanovena.  

V rámci objektivity účastníci soutěže (škola) obdrží předem (3-4 týdny) elektronicky základní 

výkresovou dokumentaci soutěžního výrobku a přiložený seznam potřebného nářadí, které mohou 

účastníci používat. 

Průběh soutěže i výsledný výrobek bodově hodnotí odborná komise, jejímž členem je i zástupce firmy 

z Klastru českých nábytkářů, dle předem stanovených kritérií (kompletní výrobek, rozměry, těsnost spojů, 

broušení, BOZP……) Maximální možný počet dosažených bodů je 100. 

Pro celou soutěž platí tato odsouhlasená struktura a propozice, přičemž postupující účastníci do finále 

obdrží od pořadatele přihlášku a musí se závazně přihlásit organizátorovi do jednoho týdne po skončení 

příslušného regionálního kola. Pokud postupující účastník onemocní nebo se včas nepřihlásí nebo zřekne 

postupu, bude postupující místo nabídnuto dalšímu účastníkovi v pořadí daného kraje.  

 



 

 

V krajských (regionálních) kolech je nutné vždy uvádět název soutěže „Mistrovství České republiky 

oboru truhlář“ – krajské kolo nebo regionální kolo pro příslušné kraje, loga KLASTRU, Českých 

ručiček a mediálního partnera Dřevařský magazín. Vyhlašovatel i organizátor celé soutěže umožňují 

také zařadit již tradiční soutěže v kraji nebo regionu do této soutěže jako krajské nebo regionální kolo,     

po vzájemné dohodě a při splnění dohodnutých podmínek tak, aby postupující žák splnil uvedená kritéria 

Mistrovství České republiky oboru truhlář. V propozicích musí být zároveň uvedeno, že je daná soutěž 

zařazena do krajského nebo regionálního kola Mistrovství České republiky oboru truhlář. 

 

Kontaktní adresa na organizátora: 

Ing. Vojtěch Bábek, zástupce ředitele pro praktické vyučování 

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, Tyršova 474, 684 01 Slavkov u Brna,  

tel. 544 221 581, mob. 603 482 690, 

email: babek@iss-slavkov.eu, www.iss-slavkov.eu 

mailto:babek@iss-slavkov.eu
http://www.iss-slavkov.eu/

