Jarní kolotoč soutěží začal
Dne 27. 3. 2018 se konal v SŠT Most již 6. ročník soutěže „O zlatou kuklu společnosti
SIAD“. Soutěže se zúčastnilo 19 škol, včetně zahraničních účastníků ze Slovenska.
Naši školu reprezentovali žáci oboru Opravář zemědělských strojů Michal Vošický a
Rostislav Bárta.
Soutěžící museli nejprve prokázat teoretické znalosti z okruhů BOZP a technologie svařování
formou testů. Otázky v testech se nelišily od běžné výuky svařování na středních školách či
ve svářečských kurzech. V praktické části pak soutěžící předváděli svojí zručnost při realizaci
tupého svaru.
Michal Vošický velmi dobře zvládl metodu 135 - svařování v ochranné atmosféře tavící se
elektrodou a skončil na 11. místě. Rostislav Bárta si vybral metodu 311 - svařování
plamenem a v této metodě zaznamenal vynikající úspěch, kdy v národním kole skončil na 1.
místě a v hodnocení mezinárodní soutěže obsadil 4. místo. Celkově jako škola jsme se
umístili na 7. místě.
Ve dnech 18. a 19. 4. 2018 se ve Frýdlantské SŠHL konal již 13. ročník Zemědělské
olympiády žáků středních škol. Světelské pracoviště České zemědělské akademie se tohoto
sportovně odborného klání účastní pravidelně a opakovaně v této soutěži dosahuje velmi
dobrých výsledků. Přestože je soutěž koncipována spíše pro studenty oboru Agropodnikání,
případně pro učně oboru Zemědělec – Farmář, jsou naši soutěžící žáky oboru Opravář
zemědělských strojů. Letos do Frýdlantu odcestovala dokonce tři dvoučlenná družstva. Dvě
družstva opravářů a jedno družstvo žáků oboru Agropodnikání.
Celá soutěž se již tradičně skládala ze sedmi disciplín, kterými bylo: přezouvání a vyvážení
pneumatiky, teoretický test z rostlinné a živočišné výroby, poznávací test z rostlinné a
živočišné výroby, kování skoby, jízda zručnosti, práce s čelním nakladačem a sedlácký
víceboj, jehož součástí bylo dojení, skládání balíků sena a převoz pytlů na kolečku po
vytyčené dráze.
Naši žáci po výborných výsledcích v minulých letech nezklamali ani letos, kdy si dvě
družstva přivezla 4. a 6. místo a třetí družstvo skončilo těsně za polovinou soutěžního pole,
které čítalo celkem 15 družstev.
Všem studentům děkujeme za vzornou přípravu a výbornou reprezentaci školy. Zároveň patří
velký dík i učitelům teorie i praxe za zodpovědnou přípravu žáků.
Další soutěží, která nás teprve čeká je krajské kolo Jízdy zručnosti s traktorem a vlekem. Tuto
soutěž pořádá pravidelně od roku 2001 světelské pracoviště České zemědělské akademie
v Humpolci. Letos se ve Světlé soutěžící setkají 16. května. Tato akce je koordinována
Zemědělským svazem ČR a záštity nad ní se ujala radní Kraje Vysočina pro oblast školství
paní Mgr. Jana Fialová, MBA.
Pro návštěvníky akce bude jako vždy připravena zemědělská výstava a doprovodné soutěže,
ve kterých si mohou zkusit svoji šikovnost v ovládání zemědělských strojů.

