Obor Autoelektrikář
Naši žáci oboru autoelektrikář se zúčastnili krajského kola soutěže odborných dovedností v rámci projektu
„Hledáme mladé technické talenty“.
Nejdříve si ve školním kole vyzkoušeli teoretické a praktické znalosti mezi sebou a tři nejlepší postoupili do
krajského kola, které uspořádala dne 31. 3. 2015 ISŠ-COP Kroměříž.
Zde se vydali pod vedením učitele odborného výcviku Richarda Kubáně, kde v konkurenci čtyř škol, které
vyučují obor autoelektrikář ve Zlínském kraji, prokázali své nabyté zkušenosti a dovednosti. Na pomyslnou
bednu nakonec vystoupili žáci Tomáš Dostál na druhém a Dominik Perout na třetím místě. A Martin
Adámek doplnil tuto úspěšnou trojici sedmým místem.

Obor Strojní mechanik
Další krajské kolo v rámci tohoto projektu se uskutečnilo na Střední škole informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm a to dne 1. 4. 2015 v oboru strojní mechanik. Žáci tohoto oboru poměřili
své znalosti ve školních kolech a nejlepší dva z každé školy přijeli do Rožnova na krajské kolo. Celkem tedy
bylo 10 soutěžících, kteří byli na slavnostním zahájení přivítáni ředitelem školy Mgr. Miroslavem Trefilem,
který jim zároveň i popřál hodně zdaru při soutěži a následně při závěrečných učňovských zkouškách.
Poté se již rozběhla praktická část soutěže odborných dovedností pod vedením učitele odborného výcviku
Karla Mužného. Kluci pilovali, vrtali, brousili a prováděli konečnou povrchovou úpravu na výrobku „
Rameno“ a poté se přesunuli na teoretický test. Po vyhodnocení všech parametrů a slavnostním vyhlášení
postoupili nejlepší dva na celorepublikové finále do Brna. Všichni odjížděli z Rožnova s dobrým pocitem ze
soutěže. Nejlepším dvěma strojním mechanikům bychom chtěli popřát hodně úspěchů na
celorepublikovém finále.

Obor Elektrikář silnoproud
V letošním roce jsme se zúčastnili s žáky Petrem Poláškem a Radkem Pokorným krajského kola v projektu
„Hledáme mladé technické talenty“, které se uskutečnilo na Integrované střední škole ve Valašském
Meziříčí dne 15. 4. 2015. I v letošním roce organizátoři pozvali 5 škol ze Zlínského kraje, které vyučují obor
elektrikář silnoproud. Žáci soutěžili v teoretických a následně praktických dovednostech. Po vyhodnocení
výsledků byli oceněni tři nejlepší žáci a z nich žák Petr Polášek z naší školy jako vítěz.

