
   

   

 

 

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM 

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 
 

konané ve dnech od 21.10. do 23.10.2015 

 
Záštitu nad výstavou p řevzali:  
 
- Ministerstvo školství, mládeže a t ělovýchovy 
- Ministerstvo pr ůmyslu a obchodu 
- hejtman Jiho českého kraje Mgr. Ji ří Zimola 
- primátor Statutárního m ěsta České Bud ějovice Ing. Ji ří Svoboda 
- Jiho česká hospodá řská komora  
 

 
Středa 21.10.  
Pavilon T1   
10:00   -  Slavnostní zahájení 21. ro čníku výstavy   
10:30  -  NOVINKA! Celostátní sout ěž v oboru automatiza ční techniky  
       – Robotické stavebnice LEGO MINDSTORMS 
13.00  -  2. ročník Celostátní soutěže v oboru gastronomie – Kucha řská sout ěž  
15:00  -  Vyhlášení vítězů z celodenních soutěží  
 
Pavilon Z  

  Po celý den  - Mistrovství republiky mladých kade řníků a kosmeti ček HARMONIE 2015,  
     pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje, pořádá Asociace středních  
  škol oborů kadeřník a kosmetička ČR. Organizátor soutěže – Střední škola  
  obchodu, služeb a podnikání a VOŠ, České Budějovice 

E       Pavilon Z – 1.patro 
10:30 – 15:00  -  XV. Setkání Klubu personalist ů Jiho české hospodá řské komory a panelová  

     diskuse na téma „Spole čně vytvá říme příležitosti“ 

Pavilon E1  
Po celý den  - 8. ročník Celostátní sout ěže v oboru elektroniky – Zapojení bytové 

elektroinstalace  
 
Pavilon R3  
9:00 - 17:00     -  18. ročník Celostátní sout ěže žáků Středních odborných škol a St ředních 

odborných u čiliš ť oboru instalatér,  pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR pořádá Cech instalatérů ČR, Svaz podnikatelů v oboru TZB ČR  

 
Pavilon R1 
Po celý den  - 7. ročník Celostátní sout ěže Truhlá ř roku 2015  

 
 
 



   

   

 
 
 
Pavilon F4 
10:30 - Slavnostní zahájení 2. ro čníku Veletrhu fiktivních firem  pod záštitou hejtmana  
 Jihočeského kraje, člena Rady Jihočeského kraje pro oblast školství, mládeže a  
 tělovýchovy a Rady města České Budějovice, pořádá Střední škola obchodní, České  
 Budějovice, Husova 9 
Po celý den   - Soutěžní prezentace zú častněných firem  
 
Parkoviště P5  
Po celý den  - 4. ročník Celorepublikové zem ědělské sout ěže v jízdě zručnosti traktorem            
  s vlekem  
Pavilon E5  
Po celý den  - 3. ročník Celorepublikové sout ěže „Zem ědělská olympiáda“  
 
 

Čtvrtek 22.10. 
Pavilon T1  
9:30   - Autogramiáda České Miss 2015 Nikol Švantnerové, Maturantky roku 2 015  

   Kristýny Zevlové a významných sportovc ů Jiho českého kraje   
10:00   -   6. ročník Celostátní rétorické sout ěže  
12:00   - NOVINKA! Celostátní sout ěž v anglickém jazyce – Let´s play with English 
15:00   - Vyhlášení vítězů z celodenních soutěží  
Po celý den -  2. ročník Celostátní sout ěže ve fotografování – Ateliérový portrét  
 
Pavilon Z  
Po celý den  - Mistrovství republiky AR JUNIOR,  pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje, 

pořádá Sdružení aranžérů ČR. Organizátorem soutěže je Střední škola obchodu, 
služeb a podnikání a VOŠ, České Budějovice 

Pavilon E1  
Po celý den    -   8. Celostátní sout ěže v oboru elektrotechniky – zapojení a ovládání  

točivých stroj ů  
- 10. ročník Celostátní sout ěže v oboru automatiza ční techniky – Programátor 

CNC  
 
Pavilon R3  
9:00 - 17:00     -  18. ročník Celostátní sout ěže žáků Středních odborných škol a St ředních 

odborných u čiliš ť oboru instalatér,  pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu 
ČR pořádá Cech instalatérů ČR, Svaz podnikatelů v oboru TZB ČR  

 
Pavilon R1  
Po celý den  - 7. ročník Celostátní sout ěže Truhlá ř roku 2015 – workshop 

Pavilon E5  
9:00 – 15:00 - „T- PROFI“ -  Talenty pro firmy, odborná soutěž na podporu polytechnické výuky 

v oblasti počátečního odborného vzdělávání, pořádá Jihočeská hospodářská 
komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. 

  
 
 



   

   

 
 
 
Pavilon F4 
Po celý den - 2. ro čník Veletrhu fiktivních firem  pod záštitou hejtmana  
 Jihočeského kraje, člena Rady Jihočeského kraje pro oblast školství, mládeže a  
 tělovýchovy a Rady města České Budějovice, pořádá Střední škola obchodní, České  
 Budějovice, Husova 9 
                        - Soutěžní prezentace zú častněných firem 

 
15:00 – 15:30  - Vyhlášení sout ěžních výsledk ů, zakončení veletrhu 
 
Pavilon F4 – seminární místnost 
ODBORNÁ KONFERENCE na téma: „Perspektivy energetiky a dopady pro zaměstnávání mladých 
pracovníků včetně využívání NSK, NSP a SD“, pořádá: Asociace energetického a elektrotechnického 
vzdělávání, Asociace energetických manažerů  
 

Pátek 23.10. 
Pavilon T1  
10:00      -   NOVINKA – Celostátní sout ěž v oboru IT – osobní po čítače a datové sít ě 
15:00  -  Vyhlášení vítězů z celodenních soutěží – workshopů 

Pavilon Z  
Po celý den  - Mistrovství republiky AR JUNIOR,  pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje 

pořádá Sdružení aranžérů ČR. Organizátorem soutěže je Střední škola obchodu, 
služeb a podnikání a VOŠ, České Budějovice 

Pavilon E1  
Po celý den   -   7. ročník Celostátní sout ěže v oboru elektroniky – Slaboproudá  

elektrotechnika  
  8. ročník Celostátní sout ěže v oboru informatiky - Návrh a tvorba webové 

stránky  
 

Po celou dobu výstavy 

NOVINKA!!! Technicko – řemeslný pavilon – pavilon plný zážitků 

- Jedine čná Sklá řská pec – ukázky výroby skla 
- skládání stavebnice Merkur - sout ěž ve dvojicích 
- programování elektrického autí čka 
- tvarování drátu pomocí jednoduchých nástrojů 
- prezentace výroby inteligentní elektroniky  metodou povrchové montáže. Na pracovišti bude  
  Pájecí stanice, pec pro zatavení desek, sady součástek a pomůcek. V průběhu prezentace bude  
  z těchto součástek před zraky návštěvníků vznikat funkční elektronika - piánko řízené vestavěným   
  mikropočítačem. Každý si bude moci sám ověřit, že výrobek funguje. 
- MAGIC BOX  - vítěz kategorie Inovační hvězda z dílny firmy PROJEKTMEDIA, s. r. o. Díky této  
  inovaci se mohou děti od nejútlejšího věku vzdělávat interaktivní formou přímo na podlaze, kde si  
  společně s ostatními hrají. 
- Interaktivní programy pro d ěti mate řských a základních škol 
- Robotické rameno"  - pomocí joysticku se přenáší předmět z jednoho místa na druhé 
- simulátor svá ření, technické stavebnice, miniatury obráb ěcích stroj ů, principy slune čních a  
  větrných elektráren,  možnost vyzkoušet si účinky odstředivé síly, nácvik KPR  
- programovatelní Lego roboti NXT, specializované Pasco senzory propojené s tablety umožňující  
  zážitkové experimenty z chemie a fyziky 
 



   

   

   
 
 
 
Pavilon T1 
Prezentace českých i zahraničních škol 
Prezentace studijních programů v zahraničí 
Módní přehlídky 
Taneční, hudební vystoupení a ukázky sebeobrany 
 
Soutěž o nejlepší prezentaci školy 
Soutěž o nejlepší prezentaci zahrani ční spolupráce  
Ocenění prezentovaného propojení školské a podnikatelské  sféry 
 
Prezentace „Celoživotního vzd ělávání“ pro dospělé 
 

     Změna programu vyhrazena! 


