
              
9. ročník soutěže mladých odborníků v CR                                                 

ČASOVÝ HARMONOGRAM:                                                  
25. 1. 2018                                                                                              
 

                                                        
 
Prezence soutěžících:   7:00 – 8:00     vestibul školy   
 
Vědomostní test:    8:20 – 8:40                   učebna č. 107 
Ověřování teoretických znalostí z oblasti cestovního ruchu. 

č. 107 učebna pro ověření teoretických znalostí (vědomostní test) 
 

Zahájení soutěže:   8:45 – 8:55           společenský sál 
Zahájení soutěže a uvítání hostů ředitelkou školy Mgr. Ivanou Matulovou 
 
Soutěž:      9:00 – 14:35                  společenský sál 
Prezentace soutěžních družstev dle vylosovaného pořadí na téma: 

„Tajemná a záhadná místa Evropy.“ 
 
Polední přestávka:    11:40 – 12:40  školní jídelna  
 
Závěr soutěže:    15:00 – 15:30      společenský sál 
– Vyhlášení vítězných družstev, předávání diplomů a cen soutěžícím    
Čas ukončení prezentací a vyhlášení vítězných družstev jsou orientační.                        

 
Využívané prostory: 

 č. 118 soutěžní sál – ihned po prezenci soutěžící zkopírují soutěžní prezentaci do notebooku v sále. 

 č. 107 odborný test  

 č. 111 šatna pro soutěžící  

 č. 113 zázemí pro soutěžích  

 č. 102 V. I. P. (občerstvení pro pedagogy)  
 

Stravování pro účastníky:  

 předání stravenek a občerstvení pro žáky u prezence, obědy – školní jídelna 

 hodnotitelská komise a pedagogové - V.I.P.,  

 ubytování hosté (snídaně a večeře – školní jídelna)  
24. 1. 2018   - večeře: 18:30 – 19:15 hod. 25. 1. 2018   -  snídaně: 06:00 – 07:30 hod., oběd:   11:40 – 12:40 hod.   

 
Pokyny k ubytování: 

 Ubytování v prostorách SŠSS  24. 1. 2018 od 14:00 do 19:00 hodin  

 Při prezentaci ubytování prosíme doprovodné pracovníky o odsouhlasení povinných údajů k ubytování (tj. jméno, 
příjmení, bydliště a datum narození) 

 V prostorách školy je zákaz kouření 

 WIFI – heslo: navsteva4s 

 Ubytovaný odpovídá za způsobenou škodu (ztráta klíče 100,- Kč) 
 

Pokyny k parkování: 

 Prosíme neparkovat na místech označených a vyhrazených firmám 

 Informace poskytne pracovník recepce 
 

Komentovaná prohlídka Ostravy: 
Na základě přihlášky 24. 01. 2018 od 14:30 hodin. Sraz u recepce školy. 
 

Příjemný pobyt a mnoho úspěchů při soutěži přeje 
za pracovníky školy a členy organizačního týmu Mladého průvodce 2017 

Mgr. Ivana Matulová, ředitelka školy 


