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VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽÍ ZRUČNOSTI  
VE STROJÍRENSKÝCH OBORECH  

NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 
 

1. V souladu s Pravidly soutěže ve strojírenských oborech (dále jen Pravidly) vyhlašuje CECH 
KOVO, z. s. a Sekce profesního vzdělávání ve strojírenských oborech (dále jen Sekce) na školní 
rok 2022/2023 tyto soutěže zručnosti: 

 
KOVO JUNIOR 2023 – obor Mechanik seřizovač  

 KOVO JUNIOR 2023 – obor Obráběč kovů 
 KOVO JUNIOR 2023 – obor Zámečník (Nástrojař, Strojní mechanik, Puškař) 
 

2. Soutěže zručnosti jsou zařazeny do celostátní soutěže zručnosti pod názvem České ručičky, 
jejímž vyhlašovatelem je Jihomoravský kraj ve spolupráci s partnery, jimiž jsou zejména 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Střední škola stavebních 
řemesel Brno – Bosonohy (jako organizátor). 

 
3. Soutěže zručnosti jsou určeny pro žáky prvních, druhých, třetích a čtvrtých ročníků příslušných 

oborů středního vzdělání, kteří v den konání soutěže nedovrší věku 21 let a více. Žák soutěží 
v tom oboru, ve kterém se vzdělává. Za splnění těchto podmínek účasti v soutěži zodpovídá 
organizátor soutěže. Jedná se o žáky těchto oborů: 

 
 KOVO JUNIOR 2023 – obor Mechanik seřizovač 
 23-45-L/01 Mechanik seřizovač  
 
 KOVO JUNIOR 2023 – obor Obráběč kovů 
 23-56-H/01 Obráběč kovů  
 
 KOVO JUNIOR 2023 – obor Zámečník 
 23-51-H/01 Strojní mechanik 
 23-52-H/01 Nástrojař 
 23-69-H/01 Puškař 
   

4. Soutěže budou organizovány ve smyslu Pravidel a budou se konat v těchto termínech: 
 
 a) regionální kola 
 
  KOVO JUNIOR 2023 – obor Mechanik seřizovač – termín konání do 28.02.2023 
  KOVO JUNIOR 2023 – obor Obráběč kovů – termín konání do 30.03.2023 
  KOVO JUNIOR 2023 – obor Zámečník (Nástrojař, Strojní mechanik, Puškař) 

           – termín konání do 15.03.2023 
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 Pořádání regionálních kol v krajích organizuje příslušná škola v kraji, která je členem Sekce. 

V případě, že v příslušném kraji neprojeví žádná škola zájem o pořadatelství regionálního kola 
příslušné soutěže, bude pořádat tuto soutěž škola, která je členem Sekce za příslušný kraj. 

       
  Výsledkovou listinu včetně hodnotící zprávy a jména postupujících žáků do kola celostátního 

zašle pořádající škola pořadateli celostátního kola a CECHu KOVO ČR, z. s. 
 
 b) celostátní kola 
 
   

 KOVO Junior 2023 – obor Mechanik seřizovač 
 pořadatel: Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká 
 termín konání:  27.-29.03.2023 
 
 KOVO Junior 2023 – obor Obráběč kovů 
 pořadatel: Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov 
 termín konání: 17.-19.04.2023   
 
 KOVO Junior 2023 – obor Zámečník  

(včetně Strojního mechanika, Nástrojaře a Puškaře) 
 pořadatel: Střední odborné učiliště Domažlice 

 termín konání: 11.-13.04.2023   
 
5. CECH KOVO ČR, z. s. ocení nejlepší žáky celostátních kol soutěží v roce 2023 finančním 
 darem ve výši: 
 
  1. místo - 4 000,- Kč 
 2. místo - 3 000,- Kč 
 3. místo - 2 000,- Kč. 
 

Ceny předá pověřený zástupce Cechu KOVO ČR, z. s. nebo organizátor celostátního kola 
pověřený předsedou CECHU KOVO ČR, z. s.   

 
7. Vítězové celostátních kol soutěží zručnosti budou oceněni na slavnostním galavečeru 
 soutěží České ručičky.  

 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Straka 
předseda CECHU KOVO ČR, z. s. a Sekce 


