
 

 

Střední škola stavební v Třebíči vyhlašuje 12. ročník soutěže 
 

„Navrhni svůj dům“  
 

ZŠ se může přihlásit do soutěže zasláním přihlášky, kterou naleznete v příloze nebo na adrese 
www.stavtr.cz v sekci Soutěže – Navrhni svůj dům. 
 
Přihlášky zasílejte na adresu info@stavtr.cz nebo (novotna@stavtr.cz), nebo poštou na adresu 
školy do 27. 1. 2023. V přihlášce ZŠ určí kontaktní osobu, která bude řídit průběh soutěže na 
základní škole. 

 
V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na  Ing. Aloise Holčapka,  
Ing. Miroslava Jaitnera (tel. 606 787 703, 737 898 154). Pořádající škola nabízí v průběhu 
školních kol jednu konzultaci na základní škole. 
Soutěž má dvě úrovně, školní a regionální. Mohou se jí zúčastnit jednotlivci nebo dvoučlenné 
týmy složené ze žáků 8. ročníků základních škol. 
 
Termín vyhodnocení školního kola je do 5. května 2023 na základní škole.  
 
Pořadí ve školním kole určí komise složená z pedagogických pracovníků dané ZŠ, po dohodě 
je možné zajistit účast odborníka z praxe, příp. odborného učitele naší školy. 
 
Po vyhodnocení a předání cen nominuje základní škola zástupce pro finálovou část soutěže 
a doručí vybrané práce na adresu pořadatele. 
 
Termín nominace do finále je 8. květen 2023.  
Do tohoto dne musí být všechny práce na Střední škole stavební Třebíč. 
 
Škola může nominovat nejvýše dva zástupce (dvě práce), zpravidla ty, kteří se umístili na 
prvních místech ve školním kole, anebo může určit jejich náhradníky v odpovídajícím počtu.  
 
Žáci osmých tříd, kteří se umístí na 1. – 5.  místě ve finále soutěže, získají bonifikaci ve výši 
10 bodů v rámci přijímacího řízení na Střední škole stavební Třebíč v následujícím školním 
roce.  
Žáci osmých tříd, kteří se umístí na 6. – 10. místě ve finále soutěže, získají bonifikaci ve výši  
5 bodů v rámci přijímacího řízení na Střední škole stavební Třebíč v následujícím školním roce. 
  
Jednodenní finále soutěže proběhne na Střední škole stavební Třebíč v pátek 12. 5. 2023. 
Zde si postupující žák/žáci vylosují žáka třetího ročníku Střední školy stavební Třebíč, který se 
tímto stane členem jejich týmu a společně zpracují projektovou dokumentaci v programu 
ARCHICAD.  
O pořadí na prvních pěti místech se rozhodne formou prezentace před odbornou porotou 
a ostatním soutěžícími.  
Ceny věnují odborní partneři školy a Spolek rodičů a přátel školy při Střední škole stavební 
Třebíč.  



 

 

Vyhlášení výsledků soutěže bude po ukončení prezentací na slavnostním shromáždění 
soutěžících.  
Vyhodnocené práce budou vystaveny v GALERII V PATŘE na Střední škole stavební Třebíč, 
na internetových stránkách zúčastněných škol a budou rovněž prezentovány v tisku.  

Obsah soutěže 

Předmětem návrhu je model rodinného domu.  
 
Část výtvarná a architektonická:  
Soutěžící zpracují návrh řešení exteriéru, případně i interiéru stavby formou trojrozměrného 
modelu (velikost půdorysu modelu je omezena rozměry 800 x 800 mm). 
Výstupem bude trojrozměrný model, který bude sloužit ve finále jako základ pro budoucí 
vizualizaci objektu.  
Hodnotí se zejména kvalita zpracování modelu stavby (vhodnost použitého materiálu, 
kvalita spojů apod.), výtvarná úroveň (zvládnutí použitých výtvarných technik) 
a architektonická úroveň, zasazení stavby do okolního prostředí.  
 
Část stavebně - konstrukční:  
Soutěžící jednoduchým způsobem zakreslí vnitřní uspořádání místností (dispozici) na výkres 
formátu A3.  
Tvůrce návrhu popíše život v domě, vysvětlí vnitřní uspořádání například ve vztahu k osobním 
koníčkům nebo předpokládanému zaměstnání obyvatel domu, vysvětlí, z jakého stavebního 
materiálu bude dům postaven a jak bude vytápěn, vysvětlí, v čem spatřuje přednosti popsaného 
řešení.  
Při hodnocení nebudeme klást hlavní důraz na dodržování pravidel tvorby stavebních výkresů, 
ale spíše na to, zda uspořádání místností odpovídá popisu činností, které budou v domě 
probíhat.  
Textovou část může soutěžící využít při prezentaci ve finále soutěže. 
 
Výstupem bude výkres - studie půdorysu stavby s vnitřními dispozicemi a  textová část – Život 
v domě. 
Hodnotí se zejména vhodnost vnitřního uspořádání místností a skutečnost, zda je zvolené  
řešení v souladu s předpokládanými aktivitami.   
Práce bude označena jménem a příjmením soutěžících a názvem školy – jmenovka bude pevnou 
součástí modelu. 
Práce, které si soutěžící po ukončení soutěže nevyzvedne do 30. 6. 2022, budou ekologicky 
likvidovány. 
Přihlášku do soutěže zašlete do 27. 1. 2023 na adresu  info@stavtr.cz nebo Střední škola 
stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, 67401 Třebíč.  
 
Těšíme se na Vaši účast v soutěži! 
 
Ing. Jiří Kurka  
ředitel školy 


