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AR JUNIOR2017 

v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2017 
 

INFORMAČNÍ SERVIS 

 

Termín: 23. 11. – 24. 11. 2017 

Dislokace: Výstaviště České Budějovice, a.s. – pavilon „Z“ 

Ředitel soutěže: Miloslava Vladyková 

Hlavní partner soutěží: Výstaviště České Budějovice, a.s. 

Pořadatel:  Sdružení aranžérů ČR 

Organizátor:        Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola,    

                                           České Budějovice, Husova 9  

                                           370 01 České Budějovice 

 

  1. Charakteristika soutěže 

V roce 2017 je vyhlášena soutěž pro žáky prvního až třetího ročníku oboru aranžér 

(všechny disciplíny). 

 

 2. Pravidla hodnocení 

Pro hodnocení bude používán platný soutěžní řád Sdružení aranžérů ČR. 
 

Hodnotit se bude splnění podmínek zadání. Za nesplnění podmínek budou uděleny 

trestné body. Pokud soutěžní práce nebudou odpovídat stanoveným kritériím, bu-

dou ze soutěže vyřazeny. 
 

Hodnotící komise obor AR – dospělí 

Hodnotitelská komise bude složena z odborníků. 

Odborníka oboru aranžér budou nominovat účastnické školy. Každá může vyslat jednoho 

hodnotitele. Předsedou komise bude odborník jmenovaný Sdružením aranžérů ČR. 

Před zahájením soutěže bude předán členům hodnotitelské komise harmonogram hodno-

cení všech soutěžních kategorií. 

Na regulérnost hodnocení budou dohlížet nezávislí odborníci. Pro hodnocení budou pou-

žívány platné soutěžní řády Sdružení aranžérů ČR. 
 

Cena žákovských očí – hodnotící komise žáků oboru aranžér 

Hodnotitelská komise bude složena z žáků oboru aranžér. Žáka-hodnotitele budou nomi-

novat účastnické školy. Každá může vyslat jednoho hodnotitele. 

Předsedou komise bude odborník jmenovaný Sdružením aranžérů ČR. 

Tato komise bude hodnotit pouze kategorii Výkladní skříň. 
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 3. Ocenění 

Pro vítěze jednotlivých kategorií budou připraveny skleněné ceny. Dále připravujeme pro 

soutěžící hodnotné věcné ceny. 

 
 4. Přihláška na soutěž 

Termín podání a uzavření přihlášek do 15. 9. 2017. 

Harmonogram programu soutěží a doprovodný program, plán cest k místu soutěží a další 

informace budou zaslány na e-mail kontaktní osoby, která je uvedena v závazné přihlášce 

do 29. 9. 2017. 

 5. Přihlášky na soutěž zasílejte na adresu organizátora soutěže:  

  Ing. Arnošt Máče 

  Střední škola obchodní a VOŠ 

  České Budějovice, Husova 9, 

    370 01 České Budějovice 

  e-mail: fin.referent@sso.cz 

  tel.: 774 426 478 

 6. Startovné: 250 Kč za soutěžícího nebo soutěžní práci. Startovné bude použito na věcné 

ceny a bude placeno hotově v místě realizace soutěží v pavilonu „Z“. 

 7. Pořadatel 

Pořadatelem soutěže je Sdružení aranžérů ČR (sdružení, které tvoří 23 středních škol 

z celé České republiky). Sdružení aranžérů ČR pověřuje organizačním zajištěním Střední 

školu obchodní a Vyšší odbornou školu, České Budějovice, Husova 9, 370 01 České 

Budějovice. 

 

 8. Kontakty  

Organizátor: Střední škola obchodní a Vyšší odborná škola, České Budějovice,   

                                    Husova 9 

                                    370 01 České Budějovice 

Ředitel soutěže:  Miloslava Vladyková 

 tel.: 242 481 973, 604 459 215 

Organizace soutěží: Ing. Arnošt Máče 

 Střední škola obchodní a VOŠ, České Budějovice, Husova 9 

 e-mail: fin.referent@sso.cz 

tel.: 774 426 478 

Miloslava Vladyková 

Střední průmyslová škola dopravní, a.s. 

e-mail: vladykova@sps-dopravni.cz 

tel.: 242 481 973, 604 459 215 

Výstaviště – soutěže: Výstaviště Budějovice a.s. 

 Ing. Michaela Kubaštová 

 e-mail: kubastova@vcb.cz 

 tel.: 387 714 254, 602 184 264 

Pozor, změna oproti 

minulým ročníkům! 

Přihlášku zasíláte 

přímo na školu. 
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AR JUNIOR2017 
v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2017 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 
 

VS Výkladní skříň 23. 11. 2017 příprava 11:00 – 13:00 h 

   vlastní realizace 15:00 – 17:00 h 

  24. 11. 2017 dokončení práce 9:00 – 11:00 h 

Ú Úprava stolu 23. 11. 2017 vlastní soutěž 11:00 – 14:00 h 

M Maketa VS 23. 11. 2017 předání a umístění prací do 13:00 h 

P Plakát 23. 11. 2017 předání a umístění prací do 13:00 h 

PG Počítačová grafika 23. 11. 2017 předání a umístění prací do 13:00 h 

VT Volné téma 23. 11. 2017 předání a umístění prací do 13:00 h 

PP Písmo ručně psané 23. 11. 2017 vlastní soutěž 11:00 – 15:00 h 

ŠF Špendlení na figurínu 23. 11. 2017 vlastní soutěž 11:00 – 14:00 h 

DB Dárkové balení 23. 11. 2017 vlastní soutěž 14:00 – 17:00 h 

KZ Kresba zátiší 23. 11. 2017 vlastní soutěž 14:00 – 17:00 h 

DP Drátěný program 23. 11. 2017 vlastní soutěž 11:00 – 13:00 h 

    15:00 – 17:00 h 

Š Špendlení na živý model 24. 11. 2016 vlastní soutěž 9:00 – 12:00 h 

 

23. listopadu2017 do 10:00 h příjezd, registrace 

 10:00 h slavnostní zahájení 

 10:30 – 11:00 h ustanovení hodnotící komise obor AR – dospělí 

 11:00 –13:00 h první část soutěžních úkolů 

 11:30 – 14:00 h čas pro oběd 

 14:00 – 17:00 h druhá část soutěžních úkolů 

 17:30 h přesun účastníků do místa ubytování a večeře 

 20:00 h večerní program 

24. listopadu 2017 7:00 – 09:00 h snídaně, přesun účastníků na soutěž 

 9:00 – 09:30 h ustanovení hodnotící komise obor AR – žáci 

 9:00 – 11:00 h dokončení aranžování výkladních skříní 

 10:00 – 11:00 h JEDNÁNÍ SDRUŽENÍ ARANŽÉRŮ 

 11:00 – 13:00 h zpracování výsledků soutěže 

 12:00 – 13:00 h čas pro oběd 

 13:30 h slavnostní vyhlášení výsledků, 

  předávání cen 

 

Po slavnostním ukončení demontáž a balení exponátů 
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AR JUNIOR 2017 

v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2017 

STANOVENÉ SOUTĚŽE 
 

 

VS Výkladní skříň – téma: „Různé podoby lásky“ – povinná disciplína  
Kategorie A 

Výkladní skříň bude mít bílý podklad, soutěžící si ji mohou tapetovat, natírat 

 (není povinné). Bude vypracováno libreto, scénář, barevný návrh formátu A3 ručně 

nebo formát A4 na PC. Potřebný materiál pro aranžování si každý soutěžící zajistí sám 

včetně dekorace zboží. Každá škola zajistí sama osvětlení  

a prodlužovací kabel. Před zahájením soutěže může s instalací osvětlení pomoci soutě-

žícímu pedagogický dozor. V letošním roce není povinné aranžovat zboží. Doba 

práce u výlohy celkem 6 hodin. 

Rozměry: šířka x výška x hloubka: 195 x 190 x 100 cm, sokl cca 30 – 50 cm, + - 10 cm  

roštový strop.  

Maximální počet za školu – 1 výloha. 
 

M Maketa VS – téma: „Zachraňujeme ohrožené druhy“  
Kategorie A 

Rozměry makety: šířka x výška x hloubka cca 70 x 50 x30 cm (odchylka – tolerance 

do 5 cm). Bude vypracováno libreto, scénář, barevný návrh formátu A3 ručně 

formát A4 na PC (oba návrhy jsou povinné). Osvětlení  

a prodlužovací kabel si každá škola zajistí sama. Makety budou přivezeny již hotové. 

Maximální počet za školu – 2 makety. 
 

P Plakát – téma: „300 let výročí od narození Marie Terezie“ 
Kategorie A 

Formát A2, jiné formáty budou diskvalifikovány. Tvorba plakátu v jakémkoliv barev-

ném provedení, v tištěné formě, včetně provedeného textu. Možno zpracovat  

na výšku i šířku formátu. Práce budou přivezeny již hotové. 

Maximální počet za školu – 3 kusy. 
 

PG Počítačová grafika – téma: „papírový obal na ovocné nápoje“  
Kategorie A 

Návrh – provedení na formátu A3 + reálný finální výrobek. Obal má mít funkci 

jak ochrannou, tak informační a propagační. 

 Práce budou přivezeny již hotové. 

Maximální počet za školu – 2 soutěžící.  
 

Ú Úprava stolu pro dvě osoby – téma: „Pohádková hostina“   
Kategorie A 

K úpravě je možné použít libovolnou dekoraci i květiny.  

Nutný materiál si každý soutěžící zajistí sám. K dispozici budou čtvercové stolky 

o rozměru 80 x 80 cm, dvě židle, to vše umístěné v boxu, velikost boxu zadní stěna  

cca 200 cm, boční stěna cca 100 cm a výška cca 200 cm (podobně jako v loňském roce). 

Doba práce 3 hodiny. 

Maximální počet za školu – 2 soutěžící. 
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KZ Kresba – téma: „Zátiší“ – váza a suché podzimní listí. 
Kategorie A 

Kresba tužkou – vytvořené zátiší ze zadaných věcí. 

Čtvrtku formátu A3 a uhel – obdrží každý soutěžící na místě. 

Doba práce 3 hodiny.  

Maximální počet za školu – 2 soutěžící. 

 
 

DP Drátěný program – téma: „Děti v pohybu“  
Kategorie A 

Vlastní drátěný program. Zboží, které se váže k tématu, dekorace, přídavné prvky. 

Každý soutěžící si sám zajistí materiál, bodové osvětlení a prodlužovací kabely. 

Zboží bude označeno cenovkami (povinné). 

Při montáži drátěného programu je možná pomoc dospělých pracovníků. 

Doba práce 4 hodiny. 

Maximální počet za školu – 2 soutěžící. 
 

 

Š Špendlení na živý model – téma: “Éra Hippie“ 
Kategorie A 

Provedení nejméně ze 3 kusů látek, nejmenší kus látky na délku 50 cm,  

doplňky – obuv, kabelka, paruka, příčesek, pásek, kytka aj., nevhodným doplňkem  

je (konstrukce, polystyren, jakýkoliv materiál pro podpůrnost či vycpání  

pod špendlení). Bandáže nebudou z gumy, vhodné líčení, úprava účesu. Nutný materi-

ál a model si každý soutěžící zajistí sám, (použité pomůcky, pouze špendlíky, entlova-

cí nůžky, žehlička). Model bude předveden v pohybu na předváděcím molu.  

Upřesnění špendlení:  

špendlí se na připravené bandáže z látky, které jsou připevněny na modelu- viz 

foto (jiný materiál není povolen např. guma, obinadlo apod.). Nešpendlíme na 

stole, ale vždy na modelu!!!! 

 
 

Doba práce 3 hodiny  

Maximální počet za školu – 2 soutěžící. 
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DB Dárkové balení – téma: „balení knihy“   

    
Kategorie A 

Každý žák si doveze knihu libovolné velikosti. Veškerý potřebný balicí materiál si žák 

přiveze sebou (noviny, jednobarevný přírodní papír, přírodní motouz-např. sisal). Mů-

že použít podložku. Soutěžící si přiveze s sebou potřebné nářadí, prodlužovací šňůru 

na tavnou pistoli. Realizace zabalení bude provedeno na místě. 

Doba práce 3 hodiny. 

Maximální počet za školu – 2 soutěžící. 

 

VT Volné téma – „Děti dětem“   
Kategorie A 

Kategorie věnovaná pro děti (po skončení soutěže budou výrobky předány centru 

ARPIDA) soutěžící musí počítat s výstavní plochou pro výrobky 1x1m². Toto je volná 

disciplína. Práce budou přivezeny již hotové.  

Maximální počet za školu – 2 soutěžící.                                
 

PP Písmo ručně psané – ručně psaný text  
Kategorie A 

Provedení na formát A3, ručně psaný text libovolným písmem – 6 řádků, psaný černou 

tuší, libovolný nástroj (redispero, kaligrafické pero, štětec aj.) Tuš a nástroj a potřebné 

pomůcky si přiveze soutěžící sám( pravítko, tužku, barvy,  apod.). Pauzovací papír ne-

ní dovolen. Realizace psaného písma bude  provedeno  na místě.  

Doba práce 3 hodiny. 

Maximální počet za školu – 1 soutěžící. 

 

 

ŠF Špendlení na figurínu – téma: “Inspirace rokokem“ 
Kategorie A 

Provedení nejméně z 3 kusů látek, nejmenší kus látky na délku 50 cm, vhodné doplňky 

– obuv, kabelka, pásek, deštník, kytka aj. Špendlit se bude na krejčovskou figurínu.  

Konstrukce pod špendlení, jiný materiál (např. papír na vycpání apod.) 

je povolen. Nutný materiál a figurínu si každý soutěžící zajistí sám, (použité pomůcky, 

pouze špendlíky, entlovací nůžky, žehlička). Figurínu na špendlení budou mít soutěží-

cí stejnou jako je na obrázku. Jiné budou diskvalifikovány. 

Doba práce 3 hodiny  

Maximální počet za školu – 2 soutěžící. 

 

 

 

 

 

Důležité upozornění pro soutěžící! 
 

 

Po skončení soutěže je nutné veškeré prostory uvést do původního stavu. Jedná se o vý-

kladní skříně a prostor pro úpravu stolu. Veškeré tapetování, natírání a lepení se musí 

odstranit. 


