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Zprávy z naší školy 
 

Instalatéři soutěžili  

V rámci výstavy Dům, Střecha, 
Zahrada v Ostravě na Černé louce se 
ve dnech 27 – 28. 2. 2014 (v době 
jejich jarních prázdnin!) zúčastnili žáci 
3. ročníku oboru Instalatér Jiří Zmija a 
Tomáš Jochymek soutěže pořádané 

Cechem instalatérů ČR.  

Naši kluci se umístili na čestném 
6. místě po velice snaživém výkonu. 
Soutěž měla dvě části – teoretickou 
(testy) a praktickou – montáž rozvodu 
vody, topení, plynu, kanalizace a 
montáž zařizovacích předmětů.  

Na teoretickou část soutěžící 
připravoval Ing. Petr Holeksa, 
na praktickou mistr Jan Sikora. 

Naše žáky přišel v první den soutěže 
povzbudit i zástupce ředitele pro 
marketing Mgr. Jakeš Jan – viz foto.  

Další snímky montáž, hotový panel. 
Autor snímků Sikora Jan. 

Třídní učitel i učitel odborného výcviku 
vyslovují žákům poděkování 
za reprezentaci naší školy – jen více 
takových žáků! 

 

Instalatéři - postup do 

celostátního finále v Brně 

Dne 19. 3. 2014 proběhla Krajská 
soutěž oboru Instalatér pod záštitou 
Cechu topenářů a instalatérů České 
republiky. Samotná soutěž se konala 
v SŠTO Havířov-Šumbark, které se 
zúčastnilo celkem šest dvoučlenných 
družstev z následujících škol: SŠTO 
Havířov, SOŠ Opava, SOŠ Nový Jičín, 
SOŠ Karviná, SOŠ Ostrava a SOŠ 
Třineckých železáren. Naši školu 
reprezentovali žáci třetího ročníku 

oboru Instalatér Jan Lysek a Tomáš 
Jochymek. 
Samotná soutěž obsahovala dva 
okruhy: teorii a praxi.  
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V teoretické části soutěžící odpovídali 
formou testů na odborné otázky 
z předmětů Instalace vody 
a kanalizace, Vytápění a BOZ. 
V praktické části soutěže žáci 
prováděli: a) ohýbání a svařování 
ocelového potrubí, b) polyfúzní 
svařování plastových trubek a tvarovek, 
c) pájení měděných trubek a tvarovek, 

d) montáž zařizovacích předmětů - 
umývadla a záchodové mísy. V těžké 
konkurenci naši žáci obstáli 
na výbornou. V soutěži jednotlivců jsme 
obsadili 2. a 5. místo, což v rámci škol 
znamenalo konečné PRVNÍ místo 
a postup do celostátního finále 
v Brně. BLAHOPŘEJEME! 
 Ing. Petr Holeksa, Jan Sikora 
 

 

Sněhuláci pro Afriku 

Akce Sněhuláci pro 
Afriku proběhla 13. 2. 
2014, zúčastnilo se jí 158 
žáků a bylo postaveno 
18 sněhuláků. Bylo 
vybráno 1000,- Kč. 
Umístění tříd: 

1. KU2 
2. KP2 
3. EL1A 
4. PP1 
5. MZ2 

 

 

 
Naše sněhuláčka z dílny kuchařů 2. ročníku se dostala do finále Sněhuláci pro Afriku. 

Můžete pro ni hlasovat na: 

https://www.facebook.com/snehulaciproafriku/photos/a.689894037721231.1073741

831.661611103882858/689896074387694/?type=3&theater 

 

 

https://www.facebook.com/snehulaciproafriku/photos/a.689894037721231.1073741831.661611103882858/689896074387694/?type=3&theater
https://www.facebook.com/snehulaciproafriku/photos/a.689894037721231.1073741831.661611103882858/689896074387694/?type=3&theater
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KANADSKÝ ZENIT

Dne 14. 2. 2014 proběhlo na Střední 

odborné škole Třineckých železáren 

finále Kanadský ZENITU. Kanadský 

ZENIT je soutěž pro všechny žáky 

školy, jejímž cílem je napomáhat 

vyhledávání talentovaných žáků, vést 

je k samostatnému a tvořivému 

přístupu a systematicky podporovat 

a rozvíjet jejich odborný růst. Do 

finálového kola soutěže bylo vybráno 

celkem 18 prací jednotlivců i týmů 

z celé školy. 

Úkolem soutěžících bylo samostatné 

zpracování zvoleného problému 

formou odborné práce, případně 

doplněné funkčním modelem, 

zařízením nebo učební pomůckou, 

a její obhájení před porotou. 

Nejlepší práce byly oceněny. 

Ing. Dušan Mikmek

 

 
 

 

Umístění Jméno příjmení Třída Název práce Vedoucí práce 

1 místo Adam Polak EL4 Magnetické motory Ing. Petr Sikora 

2 místo 
Kateřina 
Walachová 

EK3 
Bude zavedení eura pro 
ČR přínosem? 

Ing. Jana 
Žmijová 

3 místo 
Lukáš Hlawiczka 
Aleš Ďurček 

HO4 
Kontrola kvality 
metalurgických tavenin v 
TŽ 

Ing. Dušan 
Mikmek 

3 místo Petr Jansta IN3 Podlahové vytápění Ing. Petr Holeksa 

3 místo 
Michal 
Nogawczyk 

EL4 
Návrh ovládacího obvodu 
osobního výtahu 

Ing. Boris Kučera 
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Soutěž z anglického jazyka a SUDOKU 

Ve středu 19. 3. jsme se zúčastnili 

dvou soutěží, které se konaly 

na Střední odborné škole ve Frýdku 

Místku. V soutěži z anglického jazyka 

bojovali Petr Walach a Marek Tóth. 

Dominika Lošonská s Pavlem 

Časnochou reprezentovali školu 

v řešení "SUDOKU".  

 

Souboj mezi studenty odstartovalo 

rozdělení studentů do příslušných tříd. 

Pavel a Dominika se v Sudoku 

úspěšně probojovali kvalifikačním 

kolem a podařilo se jim nehledě 

na nekompromisní konkurenci vyřešit 

Sudoku mezi prvními. Následovalo 

finální kolo, kde řešili Sudoku náročné 

úrovně, a to na čas. Od umístění 

v první trojce je dělily jen sekundy. 

Zatímco si Dominika s Pavlem lámali 

hlavu při Sudoku, Pavel s Markem 

relaxovali u poslechu a pohrávali si 

s gramatickými testy. Když si dohráli, 

čekal je popis obrázku a konverzace 

na losované téma. A to bez příprav. 

Mgr. Markéta Labajová, Phd. 

Jak vnímali průběh samotní 

studenti?  

Pavel: "Sudoku bylo hodně těžké, ale 

zvládli jsme to." 
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Dominika: "Druhý test byl hodně těžký." 

Marek: "Písemný test se mi zdál lehký, 

akorát jsem se obával konverzační části. 

Obával jsem se, že budu zadrhávat. Téma 

na konverzaci bylo celkem obtížné, 

ale myslím si, že jsem to zvládl celkem 

obstojně." 

Pavel: "Bylo to dobré, vybral jsem si 

vcelku lehké téma." 

Hodnotící komise anglického 

jazyka vyzdvihla vysokou úroveň 

anglického jazyka, kreativitu a vtip. 

Pavel se probojoval až na 

chvályhodné druhé místo, za což 

mu náleží gratulace. Pochvala 

patří všem zúčastněným, neboť 

obstát v konkurenci umocněné 

mezinárodní účastí bylo opravdu 

obtížné. 

 

 

 

Lyžařský výcvik 

Ve dnech 10. - 14. 3. 2014 se 19 
studentů naší školy zúčastnilo 
lyžařského výcviku v lyžařském 
středisku na Bílé. Přestože probíhal 
lyžařský a snowboardový výcvik 
za nádherného jarního počasí, sněhové 
podmínky byly stále ucházející. Osobní 
klid si chlapci krátili hrou tenisu či 
fotbalu, v podvečerních hodinách 
probíhaly přednášky na téma lyžování, 
snowboardingu a pobytu v horském 

prostředí. 11 lyžařů a 8 snowboardistů 
si nakonec změřilo své síly v krátkém 
slalomu. Celý lyžařský kurz se obešel 
bez vážnějších zranění. Všem 
zúčastněným děkujeme a těšíme se 
znovu příští rok.  

Mgr. Tomáš Krpel, Mgr. Zuzana 
Kubeczková 
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Den elektrikářů 

Málokdo se v pondělí 17. 3. 2014 těšil 

do školy tak, jako žáci elektro – oborů. 

Místo klasické výuky si pro sebe 

připravili v pořadí již pátý Den 

elektrikářů. Každá zúčastněná třída se 

na programu podílela různě. Žáci třídy 

EL4 měli úkol nejzodpovědnější – 

prezentovat svou maturitní práci, kterou 

zanedlouho budou obhajovat během 

konání praktické maturitní zkoušky. 

Zaujetí žáků z ostatních tříd 

nasvědčuje, že se s touto výzvou 

poprali výborně – ostatně mezi 

maturanty vystoupili vítězové IT 

soutěže (vyhlášené Třineckými 

železárnami) Michal Nogawczyk 

a Kanadského zenitu Adam Polak.  Ale 

ani nižší ročníky se nenechaly zahanbit. 

Mohli jsme tak shlédnout zajímavé 

výrobky, např. elektronický zvonek, 

mobilní reproduktor, helikoptéru s web 

kamerou nebo model RC letadla. 

Pohodovou atmosféru podpořila 

zajímavá a zábavná videa. Závěr akce 

se už nesl v duchu Velikonoc – 

elektrikáři si přece musí vyrobit 

pomlázku sami! Jsou totiž nejlepší…                

Ing. Zdeněk Šesták   

 
Modelář letadel - Jakub Kapustka (EL2) 

 
Martin Halama (EL4) řídí model brány 

 

 
„Letecký kameraman“ Michal Sikora (EL3) 

 
Petr Cieslar (EL4) klimatizoval svůj model domu 
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Stolní fotbálek na naší škole 

Dne 20. března byl na naší škole uveden 
do užívání stolní fotbálek, najdete ho 
za studenty nazývaným tzv. „tunelem“. 
Fotbálek si můžete zahrát za symbolický 
poplatek 5,- 10,- nebo 20,- Kč. 
Myslíme si, že pro žáky to je příjemné 
odreagování a vítaná změna narušující 
nezdravou strnulost školních lavic. Podle 
jiných zkušeností nenarušují stolní fotbálky 
ve školách nijak důstojnost školy, naopak 

pomáhají navodit přátelskou a sportovní 
atmosféru. Stolní fotbal je ve své podstatě 
sportovní hra, která umožňuje dosáhnout 
sportovního úspěchu a uznání v kolektivu 
i těm, kterým se na skutečném trávníku 
příliš nedaří. 

Tak neváhejte, a utíkejte si zahrát. 
Příjemné hraní a mnoho vydařených gólu 
přeje redakce KT. Připravila: Šárka 
Némethová 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola rozšiřuje poradenství v oblasti školní 

psychologie pro žáky, rodiče, pedagogy. 

Už nyní Bc. Ester Sikorová Vám může každé úterý a čtvrtek od 13:00 hodiny 

do 16.00 hodiny pomoci. Působí v kabinetě Mgr. Anny Kaczarové na škole 2. 

sikorova.ester@sostrinec.cz Nabízí podporu v těchto oblastech: 

 

 Konzultační a poradenská – 
konzultace a poradenství především 
s pedagogy, žáky a zákonnými zástupci 
žáků 
 Informační – informuje o 
možnostech dalších postupů 
 Preventivní – ve spolupráci 
s metodikem prevence a výchovným 
poradcem se podílí na prevenci před 
nežádoucími vlivy (návykové látky, 
šikana a další)  
 Zprostředkující - 
zprostředkovávání kontaktů s klinickými 
psychology, SPC a jiné 

 Intervenční – působení v oblasti 
utváření kolektivu, třídního klimatu a 
vztahu pedagog-žák a pedagog-třídní 
kolektiv 
 další činnosti vyplývající 

z aktuálních potřeb (školy, třídy, 
pedagogů, žáků) v rámci 
kompetencí 

 adaptace žáků a jejich začleňování 
do kolektivu 

 budování třídního kolektivu 
 utváření klimatu třídy 
 záležitosti týkající se konkrétního 

žáka nebo skupiny žáků 

mailto:sikorova.ester@sostrinec.cz
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 prevence syndromu vyhoření 
 individuální vzdělávací plány 
 výchovné problémy 
 adaptace žáka v kolektivu a jeho 

začlenění 

 osobní těžkosti 
 prospěchové záležitosti, otázka 

motivace a motivovanosti 
 zvládání školních nároků 
 zvládání trémy a stresu

V příštím čísle časopisu Vám přineseme rozhovor s paní Sikorovou.

Rozhovor s Ing. Petrem Várníkem 

1. Každého jistě zajímá, 

jaký jste byl student? 

Byl jsem průměrný student, 

patřil jsem k těm, kteří se 

dokázali naučit, ale nějak 

jsem to „nehrotil“. 

 

2. Předměty ve škole – 

který byl pro Vás 

nejlepší a který naopak 

nejhorší? 

Nejlepší pro mě byla 

chemie a nejhorší dějepis. 

 

3. Podváděl jste někdy při testu? 

Za celý svůj život jsem dvakrát použil 

tahák. Radši jsem dostal trojku nebo čtyřku, 

ale věděl jsem, že je to mé. 

 

4. Napadlo Vás někdy jít za školu? 

Ne. Já měl za celé čtyři roky menší absenci, 

než někteří naši studenti za týden (úsměv). 

 

5. Vidíte nějaký rozdíl mezi studenty 

dnešními a těmi dřívějšími? 

Určitě, studenti v dnešní době žijí pouze 

dneškem, nedívají se dopředu. 

 

6. Máte nějakou pikantnost ze 

studentského života? 

Patřil jsem ke šťastným, byl jsem jeden z 

mála, který bydlel na intru, kde bylo šest 

pater děvčat a jedno patro chlapců (smích). 

 

7. Chtěl jste být učitelem od malička? 

Nebo jste měl jiný sen, čím se stát? 

Už od malička, respektive od školky jsem 

se toužil stát učitelem. 

 

8. Stát se učitelem, jaký v tom byl 

impulz? 

Fascinovala mě schopnost vyučujících, 

jejích připravenost a komunikativnost. 

 

9. Kdybyste měl možnost změnit své 

povolání, udělal byste to? 

Neudělal, nemám k tomu důvod, dělám to, 

po čem jsem vždycky toužil. 

 

10. Pravdou je, že profese učitele musí 

být asi hodně psychicky náročná, že? 

Ano, podle mého názoru tuhle práci 

nemůže dělat každý. Učitel si nesmí brát 

nic osobně, musí rozdělovat práci od 

soukromí? 

 

11. Pikantnější otázečka, myslíte si, že 

jste dobrý učitel? 

Ne, protože každý učitel se zdokonaluje, 

dokonalost totiž neexistuje. 

 

12. Co děláte ve svém volném čase? 

Rád čtu, chodím na procházky, ale také 

občas zasednu k PC. 
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13. Přítelkyně? 

Ne, jsem nezadaný. 

 

14. Zvířecí mazlíček? 

Kdysi jsem měl psa, teď už ne. 

 

15. Jaký hudební žánr posloucháte? 

Spíš bude rychlejší, když řeknu, co 

neposlouchám (smích) takže Hip-hop, Rap. 

 

16. Máte nějakou oblíbenou skupinu? 

Ano, Metaliku, Eru a Daniela Landu. 

 

17. Jak jste na tom se zpěváky a 

zpěvačkami? 

Mezi mé oblíbené zpěváky patří Karel Gott. 

 

18. Co nemáte na druhých lidech rád? 

Nemám rád přetvářku a pomlouvání za 

zády. 

 

19. Nějaké neoblíbené jídlo? 

Ano, už ve školce mi opravdu znechutili 

špenát. 

 

20. Všimli jsme si, že nechodíte na obědy. 

Proč? Vaříte si? 

Kupuji si svačinu, a doma mám vždy oběd. 

Přiznávám, že nedodržuji pravidelné 

stravování. 

 

21. Máte nějaký zlozvyk? 

Ano, jsem moc ukecaný (úsměv). 

 

22. Umíte uznat vlastní chybu a omyl? 

Určitě, bez toho by byla má práce 

poloviční, i já se někdy přeřeknu a jsem 

rád, když mě žáci opraví. 

 

23. Máte nějaké heslo, kterým se ve 

svém životě řídíte? 

Nikdy neříkej nikdy! 

 

24. Co byste přál naším studentům? 

Aby si uvědomili, že tahle škola jim dá 

jistotu zaměstnání. A doporučil bych více 

učení, méně zábavy. 

 

25. Káva nebo čaj? 

Obojí, káva černá a čaj zelený v čajovně. 

 

26. Pes nebo kočka? 

Pes. 

 

27. Introvert nebo extrovert? 

Introvert. 

 

28. Klasika nebo moderna? 

Klasika. 

 

29. Vesnice nebo město? 

Vesnice. 

 

30. Sport nebo gaučink? 

Gaučink (smích). 

 

31. Kniha nebo počítač? 

Kniha. 

 

32. Který ze dnů máte nejraději a který 

naopak vůbec. Proč? 

Nejraději mám pátek, ne protože by byl 

konec pracovního týdne, ale protože se 

těším na víkend stráveny s přáteli. A 

nemám rád čtvrtek, protože už mám něco 

napracováno a cítím se unavený. 

 

Připravily: Š. & V. 

 

Den učitelů 

Milé paní učitelky, 

milí páni učitelé, dne 

28. března, se 

v Čechách a na 

Moravě slaví Den učitelů. Přejeme 

Vám mnoho úspěchů, dostatek elánů 

a nadšení v další práci. Redakce KT. 
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Jirkovi se v žákovské 

knížce objeví 

poznámka: Váš syn 

nemá žádné znalosti. 

Otec připíše: Proto 

chodí do školy. 

 

Kulturní akce na duben 

 Taneční soutěž - DDM Třinec 06. 04. 2014  
 Felix Slováček a Boris Krajný - KD Trisia 09. 04. 2014   
 Povídání o plamových listech z Indie - Restaurace Vegetharmonie 09. 04. 2014  
 Jarní rockování - Music club Barrocko 11. 04. 2014  
 Acoustic večer - Music club Barrocko 12. 04. 2014  
 Turné švédských kapel - Music club Barrocko 14. 04. 2014  
 Listování: Dobrý proti severáku - Městská knihovna Třinec 15. 04. 2014  
 Michal Horáček: Mezi námi (Básně, písně, otázky…) - KD Trisia 16. 04. 2014  
 Future control team - Music club Barrocko 18. 04. 2014  
 Setkání s biotronikem Tomášem Pfeifferem - Restaurace Vegetharmonie 19. 04. 2014  
 Brutal rock attack - Music club Barrocko 19. 04. 2014  
 Hvězdný nářez v Tesle - Tesla dance club 19. 04. 2014  
 Králova řeč - KD Trisia 23. 04. 2014  
 Třinecké farmářské trhy - nám. Svobody 25. 04. 2014  
 

Zábava 

 
1. Pátek .. ? 
(jaký) 

2. Velikonoce 
anglicky .. ? 

3. Na 
Velikonoce 
byl 
ukřižován .. ? 

4. …........ 
pomlázka ? 
(jaká) 

5. Mezi 
symboly 
Velikonoc patří .. ? 

6. Na Velikonoce pečeme .. ? 

7. Kristus byl vzkříšen na Velkou .. ? 

 

Pepíček přijde ze školy a ptá se: „Mami, nejsou 

dneska náhodou Velikonoce?” 

 „Ne, ty budou až za dva týdny. Proč se ptáš?” 

„No, že jsem si vykoledoval pětku...” 

1.       

        2.        

                       3.       

                       4.            

        5.         

6.        

7.    

http://www.info-trinec.cz/index.php?sec=24&mesic=duben
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Historie naší školy – 6. část 
Odborné učiliště TŽ VŘSR 

 
e 1. září 1957 a odborné učiliště hutní a strojní státních pracovních záloh spadá pod 

správu podniku Třinecké železárny VŘSR s názvem Odborné učiliště TŽ VŘSR. 

Učitelé teoretické výuky byli zaměstnanci ministerstva školství, ostatní pracovníci 

učiliště zaměstnanci TŽ.   Povinnosti a práva učňů vůči podniku a učilišti určovaly učňovské 

smlouvy. V té době odborné učiliště tvořilo ucelený komplex výchovných zařízení, a to 

vlastních dílen pro rukodělné a strojní povolání, budovy školy s 11 učebnami a internátem. 

Všechny objekty jsou umístěny blízko sebe a tím jsou dány dobré podmínky pro vzájemnou 

spolupráci všech výchovných pracovníků. Metodika vyučování se modernizovala 

a přizpůsobovala novým potřebám. Počet učňů na odborném učilišti se od druhé poloviny 

padesátých let stabilizoval. Ve školním roce 1958 - 1959 se zde učilo 1 129 učňů, v roce 1972 

– 1973 jich bylo 1 018. V šedesátých letech byly problémy s naplňováním plánovaného stavu 

učňů v jednotlivých ročnících. Například v roce 1964 z plánovaného počtu 1 584 učňů se 

učilo na odborném učilišti jen 1 115, tj. 74,2%, z toho bylo 1 056 chlapců a 119 děvčat. 

Kromě toho se v tomto roce učilo pro Východoslovenské železárny Košice 88 učňů a pro jiné 

podniky 25 učňů. Celkový průměrný prospěch byl 2,37. Nadále se podle potřeb Třineckých 

železáren a ostatních podniků rozšiřoval počet výučních oborů. K nejpočetnějším výučním 

oborům patřili zámečníci a elektromontéři. Dne 1. září 1978 bylo učiliště přejmenováno rámci 

přestavby učňovského školství na Střední odborné učiliště hutnické Třineckých 

železáren VŘSR. 
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