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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
 

nabízíme Vám možnost zúčastnit se  
 

 

 
 

Její součástí jsou soutěže v kategoriích barman, cukrář a pekař. Podrobnější 
dispozice k soutěžním disciplínám včetně přihlášek přikládáme. Každý soutěžící 
(každá škola) se může přihlásit do libovolné kategorie (může do všech, ale může 
si i vybrat jen jednu, dvě…). 
 
Prezentační den bude nejenom o možnosti prezentovat své dovednosti v rámci 
soutěžních disciplín, ale především bude dnem setkání žáků a pedagogů 
učebních oborů cukrář a pekař.    
 
V rámci akce nabídneme i doprovodný program.  
Po vyhlášení výsledků bude k dispozici raut pro všechny účastníky – soutěžící i 
pedagogický dozor.   
 
Žádáme Vás o zajištění toho, aby si soutěžící vzali s sebou zdravotní průkaz 
pracovníka v potravinářství. 
 
Přihlášky prosím zasílejte do 19. ledna 2017 
 
Těšíme se na Vaši návštěvu v Mladé Boleslavi 
 
S pozdravem 
 
V Mladé Boleslavi dne 14. 11. 2016                           
 

     Mgr. Štefan Klíma 
                                                                                                    ředitel školy 
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Mezinárodní soutěž je určena pro žáky a studenty středních škol se zaměřením na 
gastronomii a pro cukrárny a hotely (samostatná kategorie). Soutěžní exponát musí 
být výhradním autorským dílem daného soutěžícího. Každý soutěžící na vyhlášení 
přijde v profesním oblečení. Soutěžní výrobky se hodnotí anonymně podle soutěžních 
čísel. Losování čísel soutěžících proběhne při prezenci.  
 

Soutěžní kategorie: CUKRÁŘ 
 

1. Slavnostní dort na téma „Valentýn“ 
2. Tematický soubor sladkostí na valentýnskou párty tzv. SWEET  BAR  
3. Fashion – kabelky, botičky, šatičky... 

 
Výstavní plocha – kostel sv. Bonaventury - Na Karmeli 
 

K dispozici bude stůl (počet stolů si zadá soutěžící v přihlášce), ostatní si soutěžící 
dovezou dle vlastního uvážení. 
 

1. Slavnostní dort na téma „Valentýn“ 
Rozměr stolu 125 x 55.  
Korpus může být nejedlý (maketa).  
Povoleno: stuhy, floristické pásky, drátky a pestíky na výrobu květin. 
Není povoleno: živé a umělé květy, nejedlé dekorace, korálky.  
Velikost: výška bez omezení, dort musí obsahovat minimálně dvě patra, dort může 
být oddělen tzv. separačním platem (i ozdobeným). 
Degustační  porce  - mini dortíky v počtu  6 ks pro porotu. 
Hodnotí se: celkový vzhled prezentace, pracnost, chuť degustační porce, použití 
materiálů, ústní obhajoba 
 

2. Tematický soubor sladkostí na valentýnskou párty - tzv. SWEET  BAR 
Rozměr stolu: 125 x 55 (nebo 125 x 110 – dle požadavku – vepište do přihlášky). 
Veškeré sladkosti v této kategorii musí být poživatelné a zdravotně nezávadné,  
soubor musí obsahovat menší dort + minimálně 4 druhy sladkostí (např. – pop cakes, 
cupcakes, muffiny, zákusky, cukroví, pralinky, perníčky, pohárky…  
Povoleno: papírové nebo hliníkové košíčky a obaly, špejle na lízátka.  
Není povoleno: výztuhy, nejedlé dekorace, stuhy, korálky, floristické pásky, drátky a 
pestíky.  
 

U této kategorie se bude hodnotit kromě vzhledu také chuť jednotlivých výtvorů 
(komponentů), pracnost, použití materiálů, sladěnost a ústní obhajoba 
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3. Fashion – kabelky, botičky, šatičky... 
Korpus může být nejedlý (maketa)  
Povoleno: výztuhy, stuhy, floristické pásky, drátky a ev. pestíky na výrobu květin, 
nejedlá dekorace /korálky, štrasy/ pokud lze před ev. konzumací z výrobku sejmout 
Zakázáno: živé a umělé květy 
Velikost:    výška bez omezení 
Hodnotí se: celkový vzhled prezentace, pracnost,  použití materiál, ústní obhajoba. 
Hodnotí se způsob a náročnost dekorování a celkový dojem. 
 

Časový harmonogram:      6.30 –   7.30 prezence 
  6.30 –   8.00 instalace soutěžních exponátů 
  8.00 – 10.00 uzavření místnosti – hodnocení poroty 

    10.00 – 17.00 výstavní expozice – veřejnost 
    16.00     Vyhlášení  
 
 

Soutěžící si přivezou hotové výrobky a vlastní inventář k dekoraci. Každý soutěžící na 
vyhlášení přijde v profesním oblečení. Soutěžní výrobky se hodnotí anonymně podle 
soutěžních čísel. Losování čísel soutěžících proběhne při prezenci.  
Soutěžící musí mít s sebou zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.  
 
 
 

HODNOTÍCÍ TABULKA CUKRÁŘI  
SLAVNOSTNÍ DORT: 
hodnocené kritérium                max. bodů 
celkový vzhled prezentace     30 bodů 
pracnost a použití surovin      20 bodů 
chuť degust. porce      30 bodů 
ústní obhajoba       20 bodů 
bodů maximální počet bodů   100 bodů 
 
 
 
SWEET BAR 
hodnocené kritérium   max. počet bodů 
celkový vzhled celého baru   30 bodů 
pracnost     20 bodů 
ústní obhajoba     20 bodů  
chuť      30 bodů 
maximální počet bodů                 100 bodů 
 
 
 
Fashion 
hodnocené kritérium   max. počet bodů 
celkový vzhled     40 bodů                     
kreativita     20 bodů 
náročnost a technika provedení   20 bodů 
ústní obhajoba     20 bodů 
maximální počet bodů                 100 bodů 
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Soutěžní kategorie: PEKAŘ
 

Výstavní plocha – ISŠ Mladá Boleslav, CML 
 

1. výrobek:    Chléb o minimální hmotnosti 450 g  libovolného tvaru, složení, o 
ochucení v počtu 2 ks (jeden vystavený, druhý k degustaci) 
Hodnotí se: chuť, vzhled, dodržení min. hmotnosti, ústní obhajoba  
 

2. výrobek:   Jemné kynuté pečivo s náplní o minimální hmotnosti 50g 
v minimálním počtu 6 vystaveno + 6 ks k degustaci, nebo v případě většího pečiva min. 
hmotnosti 600g (např. bábovka) 1+1 ks 
Hodnotí se: chuť, vzhled, prezentace, kreativita, ústní obhajoba 
 

3. výrobek:   Slaný výrobek z listového těsta - libovolný výrobek v počtu 6 ks 
potřebných k odpovídající prezentaci  a 6 ks   nebo porcí k degustaci (v případě větších 
výrobků např. závin 1+1 
Hodnotí se: chuť, vzhled, prezentace, ústní obhajoba 
  
Soutěžící si přivezou hotové výrobky a vlastní inventář k dekoraci. Každý soutěžící na 
vyhlášení přijde v profesním oblečení. Soutěžní výrobky se hodnotí anonymně podle 
soutěžních čísel. Losování čísel soutěžících proběhne při prezenci.  
Soutěžící musí mít s sebou zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.  

 
Časový harmonogram:      6.30 –   7.30  prezence   

  6.30 –   8.00 instalace soutěžních exponátů 
  8.00 – 10.00 uzavření místnosti – hodnocení poroty 

    10.00 – 17.00 výstavní expozice – veřejnost 
    16.00     Vyhlášení  
 
HODNOTÍCÍ TABULKA PEKAŘI – pro všechny soutěžní výrobky 
hodnocené kritérium  max. počet bodů 
celkový vzhled prezentace   20 bodů   pracnost   20 bodů 
chuť degust. porce    20 bodů  ústní obhajoba   20 bodů 
kreativita                  20 bodů  
maximální počet bodů               100 bodů 
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Soutěžní kategorie: Barman

Výstavní plocha – ISŠ Mladá Boleslav, Hudební síň 

 
Dle vlastní receptury připraví žák 4 nealko long drinky dle vlastní receptury v časovém 
limitu 7 minut. 
Nápoj se skládá maximálně z 6 ingrediencí (včetně střiku) + ozdoby.  Podkladová 
hudba bude zajištěna organizátorem. Sklo si zajistí každý soutěžící sám. Led bude 
zajištěn pořadatelem.     
Hodnotí se: technika a vystupování barmana, dodržení časového limitu, jakost nápoje 
(vzhled, vůně, chuť), originalita nápoje. 
Soutěž pro 20 barmanů, technická porota pan Holík z CBA, další členové poroty budou 
představeni na začátku soutěže.  
Soutěžící musí mít s sebou zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.  
 
Časový harmonogram:      8.00 -    9.00  prezence, losování 
      9.00 -    9.30  „předskokani ze ZŠ“ 
      9.30 – 15.00  Barmanská show (čas bude upřesněn dle   
                                                                       počtu přihlášených soutěžících) 
    16.00     Vyhlášení  
 
Součástí programu bude i MÓDNÍ PŘEHLÍDKA pořádána aranžéry naší školy. 
 

Panelové diskuse a workshopy 
Bude upřesněno 
 

Oběd je možno zakoupit v sousedním objektu VŠ Škoda auto, občerstvení v obchodě 
v budově školy. 

 
V Mladé Boleslavi dne 14. 11. 2016                           
 

     Mgr. Štefan Klíma 
                                                                                                    ředitel školy 
  
 
 

http://www.issmb.cz/


 

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, 

MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206 

ISŠ, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206             www.issmb.cz            Tel.: 326 321 649       

 

 

Soutěžní kategorie CUKRÁŘ 

 
 

Příjmení a jméno 
 

Ročník studia 
 

Škola                      
(název + adresa) 

 

 
Den a místo konání:  16.  2.  2017,   
Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 
 
 
 
 

  ………………………………………………… 
              razítko + podpis za školu 
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Soutěžní kategorie PEKAŘ 

 
 

Příjmení a jméno 
 

Ročník studia 
 

Škola                   
(název + adresa) 

 

 
Den a místo konání:  16. 2. 2017,  
Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 
 
 
 
 

  ………………………………………………… 
              razítko + podpis za školu 
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Soutěžní kategorie BARMAN 

 
Jméno a příjmení barmana: ..................................................................................................................................  

Škola: .....................................................................................................................................................................  

Věk, obor a ročník:……………………………………….         Název nápoje: .......................................................................  

 množství  surovina 

1.  ......................................................................   ..............................................................................  

2.  ......................................................................   ..............................................................................  

3.  ......................................................................   ..............................................................................  

4.  ......................................................................   ..............................................................................  

5.  ......................................................................   ..............................................................................  

6.  ......................................................................   ..............................................................................  

 

Dekorace nápoje: ..................................................................................................................................................  

Způsob přípravy:  PŘÍMO VE SKLE / SHAKER / BOSTON SHAKER 

Informace o barmanovi (zájmy, záliby, zajímavosti): 

 .............................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................................  

Podpis barmana: ...................................................................................................................................................  

Den a místo konání:   16.  2. 2017,  
Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206 
 
 

………………………………………………… 
                      razítko + podpis za školu 
 
 
 

http://www.issmb.cz/


 

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, 

MLADÁ BOLESLAV, NA KARMELI 206 

ISŠ, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206             www.issmb.cz            Tel.: 326 321 649       

 

 

 
 
 
Schválení pravidel a souhlas soutěžících se zpracováním osobních údajů každý soutěžící (škola): 
1) dává pořadateli soutěže v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu 
jméno, příjmení, škola případně dalších údajů, které pořadatelům v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne,  dále též souhlasí s jejich 
zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, škola ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje 
souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených 
pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je 
dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 
101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i 
právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo soutěžícího na lidskou 
důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za 
následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu; 
2) dává pořadateli soutěže v souladu s § 84 a §85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, svolení se zachycením jeho podoby a jejím 
rozšiřováním, s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho 
projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční 
účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich 
případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli toto svolení bez věcného, časového, 
množstevního a územního omezení. Toto svolení se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne;  
3) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže a vyslovuje souhlas s pravidly této soutěže. 
  
V Mladé Boleslavi, dne 14. 11. 2016 
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