
 

 

SOUTĚŽE V MODELOVÁNÍ A KRESLENÍ NA PC 

 
 V rámci výuky CAD/CAM systémů a odborných předmětů se jako každý rok uskutečnila 

soutěž v modelování na počítačích v systému Solidworks. Soutěž proběhla 9. března 2018 na učebně 

217 a zúčastnilo se jí 7 žáků a žákyň. 
 

Na základě výsledků se 3 žáci zúčastnili soutěže „3D modelování v SolidWorksu“, která proběhla 

20. března 2018 V Hranicích na Moravě. Soutěžili žáci Bernatík Michal (4MZ), Ondrašík Adam 

(4MZ) a Křižková Magda (2AZ). Porovnat znalosti a zkušenosti v modelování a tvorbě výkresu 

přijelo 53 studentů z 22 středních průmyslových škol a odborných učilišť. Naši žáci se v této 

soutěži umístili na těchto místech: Bernatík Michal 9. místo, Ondrašík Adam 27. místo, a Křižková 

Magda 44. - 53. místo a v soutěži škol na 11. místě. Zvláště umístění v top 10 Michala Bernatíka 

bylo význačné. 

 

Informaci k soutěži lze nalézt na adrese: http://www.mujsolidworks.cz/studenti-porovnali-

zkusenosti-s-modelovanim-a-tvorbou-vykresu-v-solidworksu/ 

 

5. dubna 2018 v Hradci Králové proběhla další akce za účasti našich žáků. Byl to „17. ročník 

soutěže studentů středních škol ve využití CAD systémů.“ Soutěžilo se ve dvou soutěžních 

kategoriích: počítačové kreslení (2D) a počítačové modelování (3D). 

Celkem se soutěže zúčastnilo v této kategorii 17 středních škol a 35 soutěžících v 3D a 10 středních 

škol a 20 soutěžících v 2D z celé ČR. Za naši školu se soutěže účastnili 3 žáci v kategorii “3D“, 

Ondrašík Adam (4MZ), Kahaja Ondřej (3M2) a Křižková Magda (2AZ), a 2 žáci v kategorii „2D“, 

Kunovský Josef (4M1) a Zámečník Matěj (3M2). 
 

V 3D kategorii se žáci se umístili na těchto místech:  Kahaja Ondřej – 23. místo, Ondrašík Adam – 

28. místo a Křižková Magda – 34. místo a škola se celkově umístila na 14. místě. 

V 2D kategorii se žáci se umístili na těchto místech:  Zámečník Matěj – 11. místo, Kunovský Josef – 

16. místo a škola se celkově umístila na 6. místě. 
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Informaci k soutěži lze nalézt na adrese: http://3epraha.cz/index.php/component/k2/souteze-cad 

 

 

 

 

Ve Zlíně 11. 4. 2018       Ing. Jaroslav DEĎO 
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