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Kovo Junior 2014 - obor Zámečník
23-51-H/01 Strojní mechanik
Propozice k soutěži zručnosti žáků středních škol
regionální kolo 27. 2. 2014 – 28. 2. 2014
Prezentace účastníků:
27. února 2014 v 7:00 hodin
na pracovišti odborného výcviku v Přepeřské ulici - areál firmy Sklostroj Turnov CZ, s.r.o.
Program soutěže:
27. 2. 2013
 7:30 h rozlosování soutěže, určení hlavního rozhodčího
 7:45 h zahájení soutěže
 8:00 h praktická část I
 12:30 h – 13:00 h oběd
 15:30 h ukončení praktické části I
28. 2. 2013
 8:00 h zahájení praktické části soutěže II (vč. teoretických úkolů)
 10:00 h ukončení praktické části II
 11:30 h vyhodnocení soutěže
Podmínka účastí v soutěži
- platný občanský průkaz
- pracovní oblečení (bez označení školy)
- pracovní obuv, čepice, ochranné brýle
- potřeby osobní hygieny
Soutěž zručnosti se skládá
- z praktické části I v rozsahu 7 hodin
- z praktické části II v rozsahu 2 hodin
Přehled tematických celků praktické části I
- ruční opracování dílce
- vrtání, stružení otvorů
- řezání vnitřních závitů
- úprava povrchu smirkováním
Seznam měřidel a přístrojů, které budou žáci používat při praktické části II
- posuvné měřítko
- mikrometrický hloubkoměr
- mikrometr

-

pasametr
válečkový kalibr
číselníkový úchylkoměr
univerzální úhloměr
závitové měrky
základní měrky

Účastníci si přinesou
- potřebné nářadí dle zvážení s ohledem na daný dílec
Materiální zajištění a náklady na uspořádání soutěže
- materiál zajistí pořadatel soutěže
- materiál a režijní náklady na jednoho soutěžícího činí Kč 400,-- , zahrnují nákup materiálu,
nástrojů a měřidel
Ceny pro soutěžící:
- zajistí vyhlašovatel soutěže
Stravování:
- soutěžící mají oběd zajištěn 27. 2. 2014
- pedagogický doprovod si hradí oběd z vlastních prostředků na základě závazné objednávky
Za průběh a hodnocení regionálního kola zodpovídá komise ve složení
supervizor:
Sklostroj Turnov CZ, s. r. o., Přepeřská 210, 511 01 Turnov
ředitel soutěže:
Ing. Taťána Kohoutová
hlavní rozhodčí:
bude vylosovaný z řad pedagogického doprovodu soutěžících 27. 2. 2013
Kontakt na organizátora
Oldřich Vele
tel.: 481 350 184
mobil: 736 533 541
e-mail: oldrich.vele@ohsturnov.cz
Účastnický poplatek za každého soutěžícího hradí vysílající škola při prezentaci účastníků.
Vyplněnou přihlášku do soutěže zašlete nejpozději do 10. 1. 2014, výkresovou dokumentaci
pro praktickou část I zašleme 13. 1. 2013.
Turnov 18. prosince 2013
Oldřich Vele
učitel odborného výcviku
Ing. Milena Lednejová
ředitelka

