
Odborná škola výroby a služeb, 

Plzeň, Vejprnická 56 

 

vyhlašují 
 

soutěž ve vazbě a aranžování květin 
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Propozice soutěže 

 
Místo konání:  Kinosál SOUE, Plzeň, Vejprnická 56 
 
Soutěžní den:  28. ledna 2015 
 
Zasílání přihlášek: Odborná škola výroby a služeb,  

      Vejprnická 56, 318 00 Plzeň 
 

e-mail.:    info@osvsplzen.cz 
 
Telefon:   377823023 
 
Fax:    377823030 
 
Informace:  Bc. Jana Judlová 
    Tel. 603 775 315 
    e-mail. jana.judlova@osvsplzen.cz  
 
Podání přihlášek do: 16. ledna 2015 
 
 
Startovné:  100 Kč každý soutěžící 
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Téma 

 

 

 

   Soutěžní úkoly 

 

1. Kytice pro manželku primátora 

 Popis úkolu: Vázaná kytice formálně lineárního stylu. Je možné 
použít nejvíce 7 květin (z toho musí být alespoň 2 karafiáty), 
doplňkovou zeleň, dekorační materiály, konstrukce a manžety. 
Kytice dává svým stylem vázání vyniknout jednotlivým tvarům 
a liniím použitého materiálu a zároveň mezi sebou vytváří 
dynamické kontrasty. Konstrukce pro kytici je možné připravit 
dopředu. Květiny, zeleň a další materiál na kytici si soutěžící zajistí 
sami. 

 
Doba trvání 1. soutěžního úkolu je 60 minut. 

 

2.  Kravata pro primátora 

 Popis úkolu: Kravata pro starostu vytvořená jako šperk z květin. 
Měla by ladit ke kytici pro starostovu manželku. Použitý materiál je 
možné lepit i navazovat. Materiál na kravatu si zajistí soutěžící 
sami.  

 
Doba trvání 2. soutěžního úkolu je 90 minut. 

 

 
 

Kravata i kytice budou použity na přehlídku. 
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Podmínky soutěže 

 
 Soutěž je určena pro jednotlivce odborných škol 

zahradnického oboru vzdělávacích programů 
kategorie E. Z každé školy se mohou přihlásit 
maximálně 3 žáci. 

 Soutěž je zaměřena na vazačské a aranžérské práce 
z přírodních materiálů. 

 Přihlášky musí být zaslány ve stanoveném termínu – tj. 
do 16. ledna 2015. 

 Každý účastník plní všechny zadané úkoly. 
 Soutěžící jsou povinni respektovat podmínky soutěže. 
 Při nedodržení podmínek soutěže bude soutěžící 

diskvalifikován. 
 Na soutěžní úkoly si materiál zajišťují soutěžící sami. 

 

Hodnocení soutěžních prací 

 
  Pro hodnocení soutěžních prací bude sestavena komise 

z profesionálních pracovníků v daném oboru. 
     Hodnotitelé nepřijdou do kontaktu se soutěžícími. 
 Během soutěže nesmí být soutěžícím poskytována rada    
        ani pomoc. 
 Každá soutěžní práce bude označena číslem z důvodu  
        regulérnosti. 

 

Kritéria hodnocení: 

1. výtvarné a estetické pojetí úkolu    max. 10 b. 
2. technické provedení      max. 10 b. 
3. celkový dojem – vyjádření tématu   max. 10 b. 
          -------------- 
Cekem za jeden soutěžní úkol od jednoho porotce   30 b. 
 
 Vyhlášeni a odměněni budou soutěžící, kteří se umístí   
        v plnění jednotlivých úkolů na prvních třech místech. 
 



Časový harmonogram soutěže 

středa 28. ledna 2015 

 

  9.00 –   9.30 Prezence soutěžících 

  9.30 –   9.45 Slavnostní zahájení soutěže 

  9.45 – 10.45 1. soutěžní úkol 

10.45 – 10.55 Přestávka 

10.55 – 12.25 2. soutěžní úkol 

12.35 – 13.50 Hodnocení úkolů a zpracování výsledků 

13.50 – 14.30 Přehlídka a slavnostní vyhodnocení soutěže 
a předání cen 

 
 

Ubytování 

Ubytování je možné zajistit v areálu školy (konání soutěže)  
na internátě SOUE, Plzeň, Vejprnická 56. Případný zájem  
o ubytování vyplňte v přihlášce. 

 

Stravování 

Ubytovaným je možné zajistit stravování (večeře, snídaně) ve 
školní jídelně (rovněž areál školy). 
Oběd pro soutěžící a jejich doprovod zajistí pořádající škola. 
Toto stravování si hradí účastníci z vlastních prostředků. 
Případný zájem o oběd vyznačte do přihlášky. 
K rychlému občerstvení je k dispozici bufet. Soutěžící  
a doprovod mají rychlé občerstvení zdarma v rámci 
startovného. 
 
 

 

 

 

Přejeme všem hodně úspěchů v soutěži i mimo ni a těšíme 
se na shledání v Plzni. 



Závazná přihláška do soutěže 

   konané v Plzni 28. 1. 2015 

 

Vysílající škola : ………………………………………… 
                             ………………………………………… 
                             ………………………………………… 
                               telef.č.:…………………………………                                     
    e-mail: ………………………………… 

 
Soutěžící : 

Poř.      

  č. 
Jméno a příjmení Rok narození 

 1.   

 2.   

 3.   

 
Ubytování: 
 

Ubytování zaškrtněte   počet  ubytovaných 

       z 27. 1. na 28. 1. 2015 ANO      NE  

       z 28. 1. na 29. 1. 2015 ANO      NE  

 
Stravování: 
 

Stravování zaškrtněte počet stravovaných 

      večeře    27. 1. 2015 ANO      NE  

      snídaně  28. 1. 2015 ANO      NE  

      oběd       28. 1. 2015 ANO      NE  

      večeře    28. 1. 2015 ANO      NE  

      snídaně  29. 1. 2015 ANO      NE  

 
 
Datum: ………………                              
                                       ……………………………………… 
                                                             razítko a podpis ředitele školy 

 


