1.místo:
Miroslav Štefanka
SOUD, Žarnovica

2.místo:
Patrik Krasula
ZSŠDN, Topoľčany

3.místo:
Michal Cablk (nahoře)
a Vilém Novotný (dole)
SUPŠHNN,
Hradec Králové

Matej Procházka
ZSŠD, Zvolen
Cena za zpracování
prezentace
k obhajobě projektu

Lukáš Dobrý
SOUT, Chotěboř
Cena za technickou aplikaci
programu TurboCAD

Ve dnech 29.4. - 30.4. 2008 se konalo finále druhého ročníku
soutěže STUDENTSKÉ PROJEKTY 2007/2008, pořádané společností
Š P I N A R – s o f t w a r e s . r. o . S o u t ě ž v y h l á s i l a s p o l e č n o s t
ŠPINAR - software s.r.o. pro všechny typy škol v České republice a na
Slovensku, které ve výuce využívají programy TurboCAD a DAEX. Cílem
této mezinárodní soutěže je především podpořit výuku nových softwarových
technologií na školách, motivovat zájem studentů, ponořit se co nejvíce do
„problematiky“ programu TurboCAD a vytvořit díky těmto technologiím
profesionální výstupy, které si žádá praxe.
Druhého ročníku soutěže se zúčastnilo 25 škol z České
a Slovenské republiky, z nichž jsme obdrželi celkem 53 studentských prací.
Do finále pak postoupilo 25 soutěžních prací z těchto škol: MZLU Brno;
SOUS Bardejov; SPŠN Bystřice pod Hostýnem; SUPŠHNN Hradec Králové;
ISŠ Hodonín; SOUT Chotěboř; SOŠO a SOUŘ Moravský Krumlov; SOUS
Nitra; SPŠ Povážská Bystrica; SOŠ a SOU Písek; SOŠ a SOUN Rosice u
Brna; ZSŠDN Topoľčany; ZSŠD Vranov nad Topľou; SOU a SOŠ, SČMSD,
Znojmo s.r.o., Přímětická; SOŠT a SOU Znojmo, Uhelná; ZSŠD Zvolen,
TU vo Zvolene, SOUD Žarnovica.
Finále druhého ročníku soutěže se konalo ve městě Znojmě
ve spolupráci se SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo s.r.o., Přímětická, která se
stala spoluorganizátorem celé akce.
První den finále probíhal v prostorách Louckého kláštera.
Na programu byla obhajoba studentských projektů, při níž studenti osobně
prezentovali své projekty odborné porotě, složené z vysokoškolských
profesorů, učitelů ze středních škol a odborníků z praxe. V průběhu
prezentace obhajoby hodnotili studentské projekty také učitelé a mediální
partneři soutěže. Členové poroty následně zvolili tyto vítězné projekty:
1.místo obsadil Miroslav Štefanka, SOUD, Žarnovica, který získal také
Cenu učitelů. 2.místo obsadil Patrik Krasula, ZSŠDN, Topoľčany, který
získal také Cenu médií. 3.místo obsadili studenti Michal Cablk a Vilém
Novotný, SUPŠHNN, Hradec Králové.
Cenu ředitele SOU a SOŠ Přímětická za nejlepší mluvený
projev při obhajobě projektů získali Patrik Krasula ze ZSŠDN, Topoľčany
a Jiří Hlávka ze SOU a SOŠ, SČMSD, Znojmo s.r.o.
V závěru prvního dne proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže za přítomnosti generálních sponzorů, sponzorů, mediálních
partnerů soutěže a významných hostů. Slavnostního finále se zúčastnili
i místostarosta města Znojma pan Marián Keremidský, pan Zdeněk
Juračka předseda SČMSD a pan Ludvík Vomáčka jednatel SČMSD.
Podpořit studenty a popřát jim hodně zdaru nejen při práci
v programu TurboCAD přijeli i generální ředitel společnosti VITAL
a zároveň 1.viceprezident Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej
republiky pan Jozef Galdun a pan Ján Šubjak, obchodní ředitel
společnosti VITAL, jako zástupci jednoho z generálních partnerů soutěže.
Pro účastníky finále byl připravený také bohatý doprovodný
program, především prohlídka Louckého kláštera, spojená s výkladem
o historii vinařství na Znojemsku. Dále byla pro účastníky finále připravena
prohlídka historické části města s dominantou znojemského hradu,
s vyhlídkou na rotundy sv. Kateřiny nebo návštěva podzemních chodeb
znojemského hradu.
Druhý finálový den pokračoval v prostorách spolupořadatelské
školy Soutěží dovedností, při níž studenti uplatnili své dosavadní zkušenosti
a prokázali praktické dovednosti při práci v programu TurboCAD. Odborná
porota jejich výkony zhodnotila a vybrala tyto tři výherce Soutěže
dovedností: 1. místo: Jan Brázdil, SPŠN, Bystřice pod Hostýnem.
2. místo: Vilém Novotný, SUPŠHNN, Hradec Králové. 3. místo: Václav
Ovečka, SUPŠHNN, Hradec Králové.
Kromě těchto cen udělila odborná porota ještě zvláštní ceny:
Cenu za design v programu TurboCAD získal Ondřej Karpianus, MZLU
v Brně. Cenu za technickou aplikaci programu TurboCAD získal Lukáš
Dobrý, SOUT, Chotěboř. Cenu za zpracování prezentace k obhajobě
projektu získal Matej Procházka, ZSŠD, Zvolen.
Na základě všech výsledků byla zvolena Nejúspěšnější školou
v soutěži STUDENTSKÉ PROJEKTY 2007/2008, pořádané společností
ŠPINAR – software s.r.o., Střední uměleckoprůmyslová škola
hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové.
Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi hodnotné ceny
od hlavního organizátora společnosti ŠPINAR – software s.r.o.,
od spolupořadatelské školy SOU a SOŠ, SČMSD Znojmo s.r.o. Přímětická,
od generálních sponzorů akce společnosti VITAL a kuchyně Oresi
a od sponzorů: NSC – národní stavební centrum, FALCO COMPUTER,
Dřevotvar Znojmo, FK dřevěné lišty, Mašek – umělecká výroba,
SAS spol. s.r.o. a od mediálních partnerů soutěže.
Podpořit soutěž STUDENTSKÉ PROJEKTY 2007/2008,
pořádané společností ŠPINAR - software s.r.o. a především studenty se
rozhodl také ředitel NSC - národního stavebního centra pan Rudolf
Böhm, který umožní výstavu vítězných projektů v prostorách galerie jejich
společnosti.
Celá akce proběhla v přátelské atmosféře. Z pozitivních reakcí
účastníků finále a především studentů je zřejmé, že druhý ročník byl
úspěšný a přínosný. Věříme, že studenti i ostatní příznivci programu
TurboCAD zachovají soutěži přízeň i v příštím ročníku, jehož finále se
uskuteční ve Zvolenu na Slovensku.

Vítězný student Miroslav
Štefanka ( vlevo ) a vyučující
pan Marek Rybár ( vpravo ),
Stredné odborné učilište
drevárske, Žarnovica.

Nejúspěšnější školou v
soutěži se stala SUPŠHNN,
Hradec Králové. Ocenění
předává předseda odborné
poroty soutěže pan Doc.Ing.
Josef Chladil, Csc. (vlevo).
Cenu přebírá vyučující
Ing. Luděk Jekl (vpravo).

Vítězem Soutěže dovedností
se stal Jan Brázdil, SPŠN,
Bystřice pod Hostýnem
(vlevo), ceny předává
generální ředitel společnosti
VITAL Ing. Jozef Galdun.

V závěru prvního dne byl
uspořádán společenský večer
s degustací vína ve sklípku,
za doprovodu tradiční
moravské cimbálové skupiny.

