
Výsledky soutěže zručnosti žáků prvních ročníků 
 

„ZLATÝ PILNÍK“ – IV. ro čník 
 

Po dvouleté výluce proběhla v dílnách na úseku praktického vyučování dne 16. a 19. 

5. 2014 soutěž odborných dovedností mezi žáky 1. ročníků oborů Mechanik seřizovač a 

Obráběč kovů. 

 V průběhu roku probíhá u těchto dvou profesí shodný rukodělný výcvik, kdy se žáci 

naučí pilovat, měřit, sekat, řezat, ohýbat, pájet,…atd. různé kovové výrobky. Proto bylo 

možné uspořádat tuto mezioborovou soutěž. Učitelé odborného výcviku vybrali ze svých 

„stájí“ nejlepší žáky a tito se zúčastnili 4. ročníku soutěže „O PUTOVNÍ ZLATÝ PILNÍK“. 

 Vzhledem k rozvrhu hodin žáků oboru MS bylo nutno rozložit toto klání do dvou 

soutěžních dnů. A tak v pátek 16. 5. 2014 v 7:00  hodin nastoupili do boje 4 borci ze třídy 1 

SE. V pondělí 19. 5. 2014 zasáhlo do soutěže zbývajících 11 borců ze tříd 1 MS, 1OK a 1SM. 

Každý soutěžní den byl zahájen společným nástupem všech zúčastněných, po kterém 

žáci obdrželi výkresovou dokumentaci a polotovary. Úkolem bylo vyrobit dvě součásti, které 

spolu mají lícovat v toleranci 0,1 mm. Povzbuzeni slovy: „Čas máte do 12:30 hodin, tak se 

snažte odvést co nejkvalitnější práci a dodržet všechny předepsané míry na výkrese,“ se 

odebrali ke svým zámečnickým ponkům a pustili se do práce. 

Žáci neměli jen motivaci duševní, zvítězit a stát se tak nejzručnějším strojařem z  řad 

1. ročníků, ale byla tu i motivace materiální. Pro vítěze soutěže byla přichystána digitální 

posuvka. Druhé pořadí bylo odměněno analogovým posuvným měřidlem a třetí v pořadí 

obdržel sadu kvalitních vrtáků. Zbývající soutěžící si za své výkony odnesli diplom za účast a 

drobné věcné ceny. Tyto věcné ceny, jako každý rok, věnovalo Občanské sdružení rodičů a 

přátel školy.  

Výsledky: 

1. místo Kašpárek Petr 1 SM 

2. místo Minařík Prokop 1 OK 

3. místo Holík Pavel 1 SM 

A co říci na závěr? Ceny jsou rozdány, výrobky vyhodnoceny a my všichni se můžeme těšit 

na další ročník soutěže v šikovnosti „zlatých českých ručiček“.  

 



        Renata Pražáková 

 

obr. 1 - vítězové soutěže 
 

 
obr. 2 - v plné práci i s panem ředitelem 

 
 


