Humpolečtí žáci učebních oborů se připravují na soutěže i na zkoušky
V zimních měsících se žáci končících ročníků všech učebních oborů České zemědělské
akademie v Humpolci pomalu připravují na zakončení studia závěrečnými zkouškami.
Nejpřitažlivějším měřítkem je porovnávání dovedností a znalostí formou soutěží,
organizovaných příslušnými řemeslnými cechy.
Instalatéři Bohumil Svoboda a Pavel Šimůnek už absolvovali finálové kolo soutěže
organizované pražským Cechem instalatérů v listopadu 2017 v Praze, kde obsadili celkové
6. místo.
Brněnský Cech topenářů a instalatérů pořádá celostátní soutěž instalatérů až v jarních
měsících. Naše škola byla pověřena uspořádáním krajského kola Kraje Vysočina. Soutěž
proběhne v úterý 20. března 2018 za účasti deseti soutěžících v učebnách a dílnách v Nádražní
ulici. Do celostátního finále v Brně postoupí 2 nejlepší žáci.
Tesaři měli obhajovat loňské vítězství v celostátní soutěži, ale nakonec se letos museli
ze soutěže odhlásit pro onemocnění většiny žáků. V rámci dobré spolupráce s cechem tesařů
jsme přijali pozvání na předvádění tesařského řemesla při výstavě Dřevostavby 2018 v Praze.
Učitel OV Pavel Krejčí a žáci 1. ročníku Jan Kučera a Jaroslav Peterka v expozici cechu vyráběli
před zvědavými návštěvníky obří dřevěné hrací kostky a roubený domeček pro malé děti nebo
i pro pejsky.
Zedníky – obkladače čeká v dubnu další ročník soutěže Obkladačské naděje 2018,
který letos bude v Ostravě.
Nejlepší automechanici se letos sejdou na krajském kole soutěže na konci února ve
Střední škole PTA v Jihlavě. Tato soutěž klade na účastníky zvlášť velké nároky, neboť vedle
znalostí a dovedností musí soutěžící prokázat i psychickou odolnost a pohotovost při řešení
problémů. Dva nejlepší soutěžící postoupí do celostátního finále, které proběhne v servisním
centru Škody Auto v Mladé Boleslavi. Finále je pro všechny soutěžící ještě náročnější, ale za
odměnu jim pořadatelé každoročně připravují i bohatý doprovodný program.
Pro žáky ze základních škol jsme opět jako v minulých letech připravili v březnu a dubnu
několik schůzek kroužků Domácí kutilové a Mladí opraváři silničních vozidel. Domácí kutilové
poznají základy zednických, tesařských, instalatérských a elektrikářských prací. Na Mladé
opraváře čekají v autoservisu základní práce s kovy, údržba jízdních kol a motocyklů a jako
třešnička na dortu lákají i jízdy na minimotocyklech Blata.
Zájemci o kroužky ze základních škol se mohou přihlásit u svých třídních učitelů, rádi je
uvítáme při schůzkách kroužků a možná i v budoucnu v řadách našich žáků.
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