Žáci učebních oborů České zemědělské akademie se těší z podpory Kraje Vysočina
Nejlepší žáci stavebních oborů zedník, tesař a instalatér se v letošním školním roce
mohou opět těšit na motivační a prospěchová stipendia, která jim poskytne za úspěšné
pololetní výsledky Kraj Vysočina. Někteří z nich už v uplynulých týdnech dobře reprezentovali
školu výborným umístěním na soutěžích odborných dovedností.
Zedníci Václav Bezouška a Michal Rybáček se zúčastnili celostátní soutěže
Obkladačské naděje v Horní Bříze. Zde překvapili nejlepším umístěním v historii naší školy –
druhým místem. Za našimi reprezentanty skončili dokonce i domácí žáci, kteří získali v září
při obdobné soutěži v Ostravě titul Machři roku. Na organizaci soutěže se podílel Cech
obkladačů ČR a výrobní podniky, které každým rokem připraví pro soutěžící změněné zadání
a materiálové a technologické novinky. Je jen na soutěžících žácích, jak si poradí s úkoly, na
které se nemohli podrobně připravit. Pro obklady stěn měli letos zadavatelé připraveno
překvapení – obkladačky se směrovými vzory a gravírováním povrchu, viditelným pouze při
bočním pohledu
Žáci oboru instalatér Marek Matoušek a David Pípal zvítězili v regionálním kole
soutěže odborných dovedností v Českých Budějovicích a postoupili do celostátního finále. To
se konalo minulý týden na výstavišti v Praze - Letňanech v rámci instalatérské a topenářské
výstavy.
Přestože odvedli výborný výkon, což potvrdili doprovázející učitelé i spolužáci, kteří je
přijeli na výstavu povzbudit, na stupně vítězů to nestačilo. Neregulérní podmínky ze strany
pořadatelů, špatná organizace soutěže a nepřízeň hodnotící poroty zanechala v našich
účastnících smíšené pocity.
Za vzornou reprezentaci školy i města Humpolec obdrželi všichni čtyři žáci pochvaly
ředitele školy.
Další obory - tesaři, automechanici, autoelektrikáři a karosáři budou mít své soutěže
až v zimních měsících.
S podporou Kraje Vysočina jsme zahájili v uplynulých měsících činnost dvou
zájmových kroužků – Domácí kutilové a Mladí opraváři silničních vozidel. Těchto kroužků se
mohou zúčastnit jak žáci základních škol, tak i studenti naší školy.
Domácí kutilové se v 16 lekcích seznámí s různými stavebními pracemi potřebnými
pro opravy v domácnosti. Vyrobí i funkční model koupelny a naučí se obsluhovat jednoduchá
elektrická zařízení. Mladí opraváři budou opravovat jízdní kola a motocykly a ze stavebnic
sestaví malé motocykly, se kterými se projedou na dětském dopravním hřišti. V jarních
měsících jsou naplánované pro oba kroužky tematické exkurze k výrobcům a na výstavy.

Rádi uvítáme další případné zájemce o oba kroužky v našich řadách. Přihlásit se
mohou například při dnu otevřených dveří naší školy v pátek 10.ledna 2014 nebo kdykoliv
jindy.
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