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Zagreb, 11. siječnja  2018. 

OBRAZOVNI SEKTOR IV. TEKSTIL I KOŽA 

                                                                                                            

 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                  Sudionicima školskog natjecanja  

                                                                                                       „Dana odjeće, obuće i kožne galanterije 2018.“ 

 

21. Državano natjecanje „Dani odjeće 2018.“ 

11. Državno natjecanje kožne galanterije 

 

Poštovani/poštovane! 

Počinjemo s pripremama za školsko natjecanje i smotru „Dane odjeće, obuće i kožne galanterije  2018.“ pa 

Vam dostavljamo  upute za provedbu  školskog  natjecanja  i osnovne obavijesti o državnom natjecanju. 

 

 

1. UPUTE ZA PROVEDBU ŠKOLSKOG NATJECANJA 

VREMENIK ŠKOLSKOG NATJECANJA: 30. i 31. siječnja 2018. godine 

Discipline natjecanja su: 

  

1. krojač 

2. modni tehničar 

3. dizajn odjeće 

4. modna kolekcija  krojača 

5. kolekcija modnog dizajna  

6.  dizajn obuće i kožne galanterije 

 

Smotra radova 

 „Dani odjeće, obuće i kožne galanterije“.    

      
2. PRIJAVE UČENIKA i mentora za školsko natjecanje u vetis  sustav ASOO: 22. - 29. 01. 2018. 

3. Vrijeme početka  i  kraj školskog natjecanja:  od 30. 01. 2018.  u 9.00 sati  do 31. 01. 2018. do 17.00 sat 

4. PROVOĐENJE ŠKOLSKOG NATJECANJA 

MJESTO: ŠKOLA (ŠKOLSKO POVJERENSTVO) 

       Školsko natjecanje se priprema i provodi na razini škole u  organizaciji školskog povjerenstva. Školsko 

povjerenstvo imenuje ravnatelj škole odlukom za pripremanje natjecanja na razini škole za školsku godinu. 

Sastoji se od ravnatelja i dva nastavnika struke iz Obrazovnog sektora IV. Tekstil i koža. 

Škole koje se natječu od 22. do 29. siječnja 2018. prijavljuju učenike/ce , natjecatelje/ice  u VETIS  sustava 

Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 

Zadatak i kriterije za prosudbu školskog natjecanja donosi Državno povjerenstvo.  

Školsko natjecanje u disciplini KROJAČ se provodi prema uputama Državnog povjerenstva koje se, 

objavljuju  pet dana prije natjecanja na web stranici  škole domaćin, Škole za modu i dizajn, Zagreb. 
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Na dan održavanja školskog natjecanja škola iz VETIS sustava preuzima ispitna pitanja u 9.00 sati i unosi 

rezultate natjecanja drugi dan do 17.00 sati.  

Školska natjecanja su u nadležnosti Školskog povjerenstva. 

Škole koje su iskazali interes za sudjelovanjem na natjecanju pretprijavom  Školi za modu i dizajn, Zagreb,  školi 

domaćin i  izvrši prijavu  učenika i mentora u VETIS sustavu ASOO ostvaruju pravo sudjelovanja na školskom 

natjecanju u disciplinama natjecanja Obrazovnog sektora IV. Tekstil i koža. 

 

2. OSNOVNE INFORMACIJE O DRŽAVNOM NATJECANJU I SMOTRI RADOVA 

         Državno natjecanje provodi se u skladu s UPUTAMA za provedbu smotri radova i natjecanja 

učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u strukovnim disciplinama u 2018. godini  i 

VREMENIKOM smotri radova i natjecanja učenika i učenica srednjih škola Republike Hrvatske u 

strukovnim disciplinama u 2017./2018. godini Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 

      Državno povjerenstvo imenuje Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO). 

Natjecanje se provodi putem VETIS  sustava ASOO. 

 

VREMENIK 

 

TEME DRŽAVNOG NATJECANJA  I SMOTRE  „Dana odjeće, obuće i kožne galanterije u 2018.“ 

Osnovna tema natjecanja je: Zagrebački zdenci i fontane 

 

 

 

 

DISCIPLINE 

PRIJAVE U 

VETIS 

ŠKOLSKO 

NATJECA-

NJE 

DRŽAVNO  

NATJECANJE 

 

ŠKOLA  DOMAĆIN 

1.Dizajn obuće i kožne galanterije  

 

 

 22.-

29.01.2018. 

 

 

30. i 31.01 

2018. 

 

12.-14. 04. 

2018. 

 

 

2. Krojač 

3. Modni tehničar 

4. Dizajn odjeće 

5. Modna kolekcija  

    krojača 

6.Kolekcija modnog dizajna 

 

 

ŠKOLA ZA MODU I 

DIZAJN, ZAGREB 

 

Ravnatelj:  

Petar Smajić, dipl. 

ing. 

 

Smotra obuće i kožne galanterije 
nakon školskog 

natjecanja 
- 

 

Red.br. Natjecateljska disciplina Tema natjecanja      Zadatak 

1. Krojač  - Hlače 

2.  Modni tehničar Zagrebački zdenci i fontane-kontrast materijala - 

3. Dizajn odjeće Zagrebački zdenci i fontane Kišni ogrtač 

4. Modna kolekcija krojača Zagrebački zdenci i fontane - 

5. Kolekcija modnog dizajna Zagrebački zdenci i fontane-kontrast materijala - 

6. Dizajn obuće, i kožne galanterije Zagrebački zdenci i fontane kao inspiracija za 

dizajn obuće i kožne galanterije 
- 

7. Smotra obuće, i kožne galanterije 

(nije natjecateljska) 

Zagrebački zdenci i fontane - 
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PRAVILA, UVJETI, PROPOZICIJE I NAČIN BODOVANJA U DISCIPLINI 

KROJAČ 

Na školskom natjecanju sudjeluju učenici trećih razreda krojača i natječu se u Izradi odjevnog predmeta. 

Natjecatelji samostalno izrađuju odjevni predmet prema uzorku modela, njegovim tehničkim karakteristikama i 

iskrojenim krojnim dijelovima, a koje dobivaju na samom natjecanju. 

Na natjecanju obvezna zaštitna odjeća i priprema provedbe školskog natjecanja u skladu sa zaštitom na radu. 

IZRADA HLAČA 

Način ocjenjivanja  

Redni broj Elementi ocjenjivanja Bodovi 

1. Izrada hlača 0-70 

2. Podudarnost sa tehničkim karakteristikama 0-10 

3. Izrada elaborata 0-10 

4. Vrijeme izrade 0-10 

 UKUPNO BODOVA 100 

 

Napomena :  kod dodjele bodova za vrijeme izrade, prvi natjecatelj ostvaruje 10 bodova,a svaki sljedeći kroz 

10 minuta 1 bod manje. 

 

Broj natjecatelja na državnom natjecanju: 9 

Mentora za pripremu discipline: 9 

       

PRAVILA, UVJETI, PROPOZICIJE I NAČIN BODOVANJA U DISCIPLINI  

MODNA KOLEKCIJA KROJAČA 

Na natjecanju sudjeluju učenici trećih razreda krojača.  

Tema i zadatak za natjecanje „Dani odjeće, obuće i kožne galanterije 2018.“: 

ZAGREBAČKI ZDENCI I FONTANE 

Zadana tema  interpretira  na način da kolekciju čine odjevni predmeti u mladalačkom stilu inspirirani 

zagrebačkim zdencima i fontanama koju bi sam autor želio odjenuti.  

Način ocjenjivanja na školskom natjecanju 

Redni broj Elementi ocjenjivanja Bodovi 

1. Modna kolekcija  

 Analiza složenosti konstrukcije i težina izrade 0-25 

 Analiza mogućnosti funkcionalnosti i kvalitete uratka 0-20 

 Kreativnost i originalnost 0-10 

 Kolekcijska nit 0-10 

 Mapa   0-15 

2. Obrazloženje modne kolekcije u mapi 0-20 

 UKUPNO BODOVA 100 

 

Broj natjecatelja na državnom natjecanju: 9 

Mentora za pripremu discipline: 18 

Mentora voditelja na državnom natjecanju: 9  
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PRAVILA, UVJETI, PROPOZICIJE I NAČIN BODOVANJA U DISCIPLINI  

MODNI TEHNIČAR 

Na natjecanju sudjeluju učenici četvrtih razreda u programu odjevnih ili modnih tehničara i natječu se u 

samostalnom  rješavanju projektnog zadatka. 

Mentorski tim, u pravilu, od tri nastavnika struke i  izbornih strukovnih predmeta u četvrtom razredu priprema 

učenike za natjecanje. 

 

Tema : ZAGREBAČKI ZDENCI I FONTANE-KONTRAST MATERIJALA 

 

Način ocjenjivanja na školskom natjecanju 

Redni broj Elementi ocjenjivanja Bodovi 

1. Modna kolekcija  

 Složenost konstrukcije i težina izrade modela    0-35 

 Kreativnost i originalnost                                  0-25 

 Kolekcijska nit 0-10 

2. Usmeni dio  

 Obrazloženje ideje: poduzetnički modni pothvat       0-10 

 Obrazloženje ideje: modna kolekcija i usklađenost s temom 0-20 

                                                                                                       Ukupno: 0-100 

    
Broj natjecatelja na državnom natjecanju: 5 

Mentora za pripremu discipline: 15 

Mentora voditelja na državnom natjecanju: 5  

 

                                                                            

PRAVILA, UVJETI, PROPOZICIJE I NAČIN BODOVANJA U DISCIPLINI  

DIZAJN ODJEĆE 

Natječu se učenici četvrtih razreda u programu dizajn odjeće i modni stilist prema uputama i kriterijima 

Državnog povjerenstva. Disciplina uključuje i provjeru stručnih znanja, te primjenu kreativnih sposobnosti. 

Temu i zadatak izrađuje Državno povjerenstvo. 

Tema i zadatak za natjecanje „Dani odjeće, obuće i kožne galanterije 2017.“ 
 

Tema : ZAGREBAČKI ZDENCI I FONTANE  

 

Zadatak: Kišni ogrtač 

 

Način ocjenjivanja na školskom natjecanju: 

Redni broj Elementi ocjenjivanja Bodovi 

1. Kreativnost i originalnost 0-30 

2. Estetski dojam ; kompletan styling ( modni crtež ) 0-40 

3. Preciznost projektnog crteža, funkcionalnost i racionalnost 0-30 

                                                                                         Ukupno: 0-100 

 

Broj natjecatelja na državnom natjecanju: 7 

Mentora za pripremu discipline: 7 
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PRAVILA, UVJETI, PROPOZICIJE I NAČIN BODOVANJA U DISCIPLINI  

KOLEKCIJA MODNOG DIZAJNA 

Na natjecanju sudjeluju učenici četvrtih razreda u programu dizajner odjeće i modni stilist. 

U disciplini se predstavljaju modeli koji odgovaraju ukusu suvremenog odijevanja, stilski jedinstveni i modno 

aktualni. Bez obzira na izvor inspiracije, prikazani modeli trebaju činiti kolekciju od tri ili četiri modela koji su 

povezani zajedničkim elementima kolekcijske niti. 

Tema za natjecanje „Dani odjeće, obuće i kožne galanterije 2018.“  

Tema : Zagrebački zdenci i fontane-kontrast materijala 

 

Način ocjenjivanja na školskom natjecanju: 

Redni broj  Elementi ocjenjivanja  Bodovi 

1.  Dizajnerske karakteristike   

 Kreativnost, originalnost i interpretacija teme 0-40 

 Estetski dojam (mapa i fotografije)                          0-20 

 Funkcionalnost u skladu s temom  0-20 

2.  Usmeno obrazloženje modne kolekcije   

 Prezentacija učenika, pitanja komisije  0-20 

 Ukupno: 0-100 

 

Broj natjecatelja na državnom natjecanju: 7 

Mentora za pripremu discipline: 14 

Mentora voditelja na državnom natjecanju: 7 

 

PRAVILA, UVJETI, PROPOZICIJE I NAČIN BODOVANJA U DISCIPLINI  

DIZAJN OBUĆE I KOŽNE GALANTERIJE 

Na natjecanju sudjeluju učenici trećih razreda u programu galanterist i obućar.  

Tema : ZAGREBAČKI ZDENCI I FONTANE KAO INSPIRACIJA ZA DIZAJN OBUĆE I    

           KOŽNE GALANTERIJE 

 

SMOTRA RADOVA 

„Dani odjeće, obuće i kožne galanterije“  

Tema smotre : Zagrebački zdenci i fontane  

Sudionici smotre su učenici/ce: 

 

- drugog razreda u programu galanterist i obućar 

- trećeg razreda u programu tekstilac i kemijski čistač 

- četvrti razred u programu tekstilno-kemijski tehničar. 

 

Na smotru radova učenici će predstaviti  do tri uratka izrađenoj na praktičnoj nastavi pod vodstvom mentora na 

zadanu temu, a izbor modela, kreacija i materijala je slobodan. 

Smotra će biti postavljena od početka manifestacije državnog natjecanja, a nakon završenog natjecanja radovi 

svih natjecatelja također se mogu izložiti ili nositi na završnoj reviji, ovisno o programu Škole domaćin.  


