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ИЗВЕШТАЈ
ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ
СА ОДРЖАНОГ РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА

Републичко такмичење ученика трећег степена угоститељскотуристичких школа одржано је 11. и 12. априла 2014. године у Трговинскоугоститељској школи у Лесковцу.
За такмичење су се пријавиле 23 школе, али на сам дан такмичења
ученици и наставници Економске школе из Ваљева нису дошли, тако да је
коначан број школа учесница био 22. Укупно је било 60 ученика такмичара, од
тога:





за такмичарску дисциплину Куварство са практичном наставом 19
ученика,
за такмичарску дисциплину Услуживање са практичном наставом 16
ученика (1 ревијални учесник),
за такмичарску дисциплину Куварство са практичном наставом – јело по
избору 17 ученика,
за такмичарску дисциплину Посластичарство са практичном наставом 8
ученика (1 ревијални учесник).

Отварање такмичења почело је у 13 часова у холу Школе домаћина.
Најпре се свим присутнима обратио Градимир Илић, директор Трговинскоугоститељске школе из Лесковца, а онда је такмичење званично отворила
Сузана Станковић Илић, начелница Градске управе за друштвене делатности и
члан Централне комисије.
Затим се приступило жребу за чланове Комисија за преглед и бодовање
тестова и Комисија за оцењивање практичног рада. Школа домаћин је уместо
својих наставника за Комисије за оцењивање практичног рада предложила
представнике социјалних партнера.

Теоријски део такмичења, односно израда тестова знања, почео је у
петак, 11.04.2014., у 14 часова и трајао је 60 минута. Након тога су Комисије
за преглед и бодовање тестова знања прегледале тестове и предале их
Комисијама за шифровање и дешифровање тестова. После дешифровања листе
су предате Комисији за информатичку подршку такмичењу која је сачинила
привремену ранг листу на основу резултата постигнутих на теоријском делу.
Сви заинтересовани ученици могли су да погледају своје тестове и да
евентуално уложе жалбу Централној комисији. Било је укупно 7 жалби,
Централна комисија је сваку жалбу размотрила и одговорила на њих. Затим је
објављена коначна ранг листа са резултатима постигнутим на тесту знања.
Док су такмичари радили тест знања, наставници-ментори присуствовали
су округлом столу на коме су се договорили око организације практичног дела
такмичења и дискутовали о предлозима својих колега за измену постојећег
Правилника, као и о предлозима за унапређивање организације будућих
републичких такмичења.
Практични део такмичења почео је у петак, 11.04.2014. године, у 16
часова, и наставио се у суботу, 12.04.2014. године, док сви ученици нису
завршили практичан рад. Практични део такмичења одвијао се на 3 локације, у
3 школске радионице. Такмичари у дисциплини Куварство са практичном
наставом и Услуживање са практичном наставом практични део обављали су у
школским кабинетима, такмичари у дисциплини Посластичарство са
практичном наставом у школској радионици-посластичарници „Фонтана“, док су
такмичари у дисциплини Куварство са практичном наставом – јело по избору
практични део обављали у школском ресторану „Златан праг“ у центру града.
По завршетку рада сваке екипе чек листе за бодовање практичног рада
предаване су Комисији за информатичку подршку такмичењу која је сачинила
ранг листу на основу резултата постигнутих на теоријском и практичном делу. У
суботу, 12.04.2014. године, објављени су резултати за дисциплине Куварство
са практичном наставом, Услуживање са практичном наставом и
Посластичарство са практичном наставом, док је за дисциплину Куварство са
практичном наставом – јело по избору ранг листа објављена у недељу,
13.04.2014. године, у 9 часова, због тога што су такмичари у овој дисциплини
завршили практични рад у касним вечерњим часовима у суботу.
Резултати такмичења, односно коначне ранг листе за све такмичарске
дисциплине, као и пласман школа у екипној конкуренцији, истакнути су на
огласној табли школе, као и на званичном сајту Школе домаћина, Трговинскоугоститељске школе из Лесковца - http://www.tusleskovac.com/.

Такмичење је протекло у фер и коректној атмосфери и није било
проблема током саме реализације.
Све школе учеснице такмичења, као и сви ученици такмичари, добиле
су захвалнице за учешће од Школе домаћина, а првопласирани,
другопласирани и трећепласирани ученик у све 4 категорије и диплому за
освојено прво, друго или треће место.
Спонзори такмичења били су Индустрија меса „Јовић“ из Лесковца и
ланац маркета и велепродаја „Орион“ из Лесковца.

Чланови Централне комисије:
1. Сузана Станковић Илић - Начелница Градске управе за друштвене
делатности,
2. Градимир Илић – директор Трговинско-угоститељске школе,
3. Драган Алексић – координатор такмичења испред Заједнице економских,
правно-биротехничких, трговинских и угоститељских школа,
4. Жика Станковић – професор Високе пословне школе у Лесковцу, састављач
такмичарског задатка,
5. Валентина Станковић – социјални партнер, власница ланаца маркета
„Орион“ и велепродаје специјализоване за HoReCa партнере,
6. Јово Вујковић – координатор практичне наставе у Угоститељско-туристичкој
школи Београд.

