Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní
škola, Ústí nad Labem, p. o.

pořádá dne 4. dubna 2019
14. ročník
celostátní odborná soutěž

PRODAVAČ
2019
13. ročníku se zúčastnilo celkem 51 žáků z 18 škol z celé České republiky.

Srdečně vás zveme na letošní ročník.

Adresa školy: Keplerova 315/7, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
Místo konání soutěže: VS Keplerova, Keplerova 315/7, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
Soutěžní obor: 66-51-H/01 Prodavač (1. až 3. ročník, počet soutěžících není omezen)
Závazné přihlášky: do 15. března 2019
pouze ing. Janě Sobotové – e-mailem nebo poštou na adresu školy
Keplerova 315/7, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, sobotova@obchodniskola.cz
Kontaktní osoby pro další informace:
RNDr. Mgr. Dušan Erban, zástupce ředitele pro PV VSK, tel.: 773 786 252, erban@obchodniskola.cz
Vladimíra Krausová, VUOV VSK, tel.: 773 786 250, krausova@obchodniskola.cz
Webové stránky školy: www.obchodniskola.cz

Doprava do Ústí nad Labem: vlastní, zajišťuje si každá škola na vlastní náklady, cestovné hradí
vysílající škola.
Ubytování: na základě závazné objednávky pořadatel zajistí ubytování, které si objednatel hradí
z vlastních prostředků přímo v domově mládeže (210,- Kč za noc a osobu).
Vložné: Vložné je stanoveno ve výši 550,- Kč na soutěžícího (doprovodné osoby vložné neplatí).
Ve vložném je zahrnut spotřební materiál na soutěž, občerstvení během soutěže, oběd pro soutěžící,
ceny pro vítěze a případné další náklady související s přípravou a organizací soutěže. Doprovodné
osobě oběd zajistíme (nutno uvést v přihlášce), úhradu provede z vlastních prostředků při prezenci. Až
od Vás obdržíme vyplněnou závaznou přihlášku, vystavíme a odešleme Vám fakturu (počet přihlášených
žáků x 550 Kč). Fakturu uhraďte obratem, bez úhrady se nelze soutěže zúčastnit.
Program soutěžního dne 4. dubna 2019
7:30 hod. - 8:30 hod. – prezence soutěžících
9:00 hod. - 10:00 hod. – slavnostní zahájení, organizační pokyny
10:00 hod. - vlastní soutěž
11:30-13:00 oběd
předpokládané vyhlášení výsledků cca v 16:30 hod.
Doprovodný program
V průběhu soutěžního je připraven tradiční oblíbený komentovaný výlet učitelů do okolí Ústí nad Labem
(odjezd školním busem v 12:30 hod. z parkoviště u školy, fyzicky nenáročné).
Všeobecná ustanovení:
- soutěž probíhá anonymně, každý soutěžící si vylosuje startovní číslo
- rozlosování provede Vladimíra Krausová, VUOV
- podle dosažených bodů bude stanoveno pořadí jednotlivců soutěže
- vedoucí soutěžících žáků mají právo podávat námitky řediteli soutěže nebo členovi organizační komise
(průběžně po dobu soutěže a nejpozději 15 minut po skončení posledního soutěžícího)
- rozsah učiva: pro soutěžící 1. ročníku - učivo1 pololetí
pro soutěžící 2. ročníku - učivo 1. roč. a 1 pololetí 2. roč.
pro soutěžící 3. ročníku - učivo1. roč., 2. roč. a 1. pololetí 3. roč.

Soutěžní úkoly
Teoretická část
Testy na PC a písemné testy (určené pro všechny tři ročníky)
 PC testy - všeobecné znalosti, zbožíznalství, obchodní provoz a ekonomika
 písemné testy – obchodní počty, jazykový test z anglického nebo německého jazyka
(základní rozhovor „prodavač/zákazník“)
Maximální počet bodů v teoretické části
 1. ročník - 120 bodů
 2. ročník - 130 bodů
 3. ročník - 140 bodů
Kritéria hodnocení teoretické části
Časový limit na testovou část je 90 minut.

Praktická část
Nedílnou součástí praktické části je hodnocení upravenosti, dodržování osobní hygieny soutěžících a
hygieny při manipulaci s jednotlivým zbožím.
1. ročník: balení jednoho druhu zboží, vzorky zboží, paměťový test, odhad a vážení zboží
2. ročník: balení jednoho druhu zboží, vzorky zboží, paměťový test, odhad a vážení zboží
propagace - cenovky
3. ročník: balení dvou druhů zboží, vzorky zboží, paměťový test, práce na pokladně a vážení zboží
propagace – cenovky
Maximální počet bodů v praktické části
 1. ročník - 95 bodů
 2. ročník - 120 bodů
 3. ročník - 200 bodů
Kritéria hodnocení teoretické části
Balení zboží – časový limit 3 minuty, maximální počet 30 bodů za každý zabalený druh zboží
1. ročník: bonboniéra (léga, balení přes 4 rohy, bez lepicí pásky)
2. ročník: dort
3. ročník: dort a zboží do celofánu
hodnotí se správnost použitého materiálu, vzhled, úprava a čas.
Vzorky zboží – za každý správně určený vzorek zboží 2 body, časový limit 5 minut, maximální počet
bodů:1. ročník - 20 bodů, 2. ročník - 30 bodů, 3. ročník – 40 bodů.
Paměťový test – za každé správně zapsané zboží 1 bod, časový limit 2 minuty. Maximální počet je 15
bodů.
Odhad váhy zboží, vážení, výpočet a balení zboží - časový limit (2 min.), za nedodržení kritérií se
odpočítávají body, maximální dosažený počet je 30 bodů.
Práce na kontrolní pokladně – práce na kontrolní pokladně a komunikace, správnost namarkované
ceny, manipulace se zbožím a penězi, určený čas (2 min.), za nedodržení kritérií se odpočítávají body,
maximální dosažený počet je 40 bodů.
Propagace – psaní cenovek - stylizované písmo 2. a 3. ročník
Časový limit 15 min., za nedodržení kritérií se odpočítávají body, maximální dosažený počet je 15 bodů.
Celkem bodů
Maximální počet dosažených bodů za teoretickou i praktickou část:
 1. ročník 215 bodů
 2. ročník 250 bodů
 3. ročník 340 bodů

Naše soutěž je zveřejněna ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 8/2018.

