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po roce máme 
opět příležitost 
k zastavení se a 
k rekapitulaci po-
zvolna končící- 
ho školního roku 
2018/2019. Udá-
lostí, které stojí 
za připomenutí, 
byla celá řada.

Již druhý škol- 
ní rok jsme zahá-

jili se zvýšeným počtem žáků ve škole, bohužel 
v průběhu roku ukončilo předčasně svoje studium 
více žáků, než v předchozích dvou letech. Zájem 
firem o žáky na provozní praxe a o absolventy ne-
klesá, stále je větší než naše možnosti. Žáci se 
svými učiteli absolvovali a ještě do konce roku 
absolvují desítky nejrůznějších aktivit, které dopl-
ňují jejich přípravu na povolání i na běžný život. 
Samozřejmě prioritou je stále získávání nových 
vědomostí, dovedností a zkušeností teoretických  
i praktických a také příprava na maturity a závě- 
rečné zkoušky.

V průběhu školního roku se odehrály i události, 
které se neobjevují každý rok. V listopadu jsme 
oslavili 70. výročí založení školy a 50 roků od 
otevření školní budovy. Do úspěšného konce jsme 

dotáhli rozsáhlý projekt, zaměřený na inovaci vý-
uky CNC obrábění. Podařilo se naplnit všechny 
aktivity projektů Šablony 2016 a Erasmus+, rozběh-
nout projekt Polygram. A nová žádost o Šablony 
2019 již také čeká na schválení MŠMT. Naši učite-
lé pořádali (velmi úspěšně) krajskou soutěž odbor-
ných dovedností oborů elektro. Celý autobus žáků 
se svými učiteli poznával krásy Velké Británie.

V následujícím období nás čekají změny. Něko-
lik dlouholetých zaměstnanců ukončí pracovní 
poměr a odejde do zaslouženého důchodu, jistě  
jim patří velké poděkování za odvedenou práci.  
Od 1. 1. 2020 bude zaveden nový způsob financo-
vání středních škol. Pravděpodobně dojde k pokle-
su žáků školy od 1. září 2019. Věřím, že se se všemi 
změnami úspěšně vypořádáme a že nebudou mít 
žádný vliv na chod školy.

Závěrem přeji žákům třetích a čtvrtých ročníků 
úspěšné vykonání závěrečných a maturitních zkou-
šek, hodně štěstí při dalším studiu nebo v novém 
zaměstnání.

Všem ostatním žákům přeji řádné a úspěšné 
ukončení školního roku, krásné léto a bezstarostné 
prázdniny.

Svým milým kolegyním a kolegům děkuji za 
celoroční práci a přeji aktivní, pohodovou a dlouhou 
dovolenou.

Pavel Dvořáček

Český den s českými vlajkami

Střední škola technická a gastronomická Blansko, 
příspěvková organizace  škola moderních technologií
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Soutěž žáků druhého ročníku 
oboru kuchař-číšník 

Vážení a milí čtenáři,

70. výročí založení školy

Po dlouhém plánování a chystání nám nakonec 
zájezd utekl jako voda a je na čase podělit se o doj- 
my z výpravy. Na začátku nás čekala celodenní 
prohlídka historického centra Londýna a návštěva 
fotbalového stadionu národního týmu Wembley. 
Den byl sice pro všechny velmi náročný, ale viděli 
jsme budovy parlamentu, westminsterské opatství, 
Buckinghamský palác, Trafalgar square, China 
town, Tower i mrakodrapy v City a prošli se po 
Tower Bridge. Pozdě večer jsme se ubytovali  
u hostitelských rodin v městečku Abingdon neda-
leko Oxfordu.

Stejně jako v předchozích letech absolvovali žáci 
prvních ročníků naší školy několik seznamovacích 
aktivit. Nejdříve si poměřili svoje síly v atletických 
disciplínách při sportovním dnu na hřišti ASK 
Blansko. Potom se ve dnech 11. až 14. září věnova-
li teambuildingovým aktivitám v lanovém centru 
Velká Dohoda. V krásném prostředí panovala po 
celé čtyři dny velmi příjemná a pozitivní atmosféra. 
Věříme, že seznamovací dny prospěly nově vznika-
jícím třídním kolektivům a že žáci mají na tyto dny 
hezké vzpomínky.

Soutěž žáků oboru Mechanik elektrotechnik

V podzimních dnech roku 2018 jsme si připomněli 70. výročí založení naší školy. Na historii školy se 
vzpomínalo při tradičním setkání bývalých zaměstnanců, které bylo doplněno společným fotografováním. 
Současní zaměstnanci společně s pozvanými hosty na slavnostním setkání v prostorách školy zavzpomí-
nali nebo se seznámili s historií i současností školy, shlédli nový propagační film o škole a obdrželi lepo-
relo s fotografiemi školy novými i historickými. Žáci oslavili 70. výročí také – nejdříve měli možnost vidět 
film Síla lidskosti a poté se zúčastnit barmanské fire show.

Zájezd do Anglie

Následující den patřil exkurzi do automobilky 
Jaguar na okraji Birminghamu, kde jsme mohli 
pozorovat výrobu sportovních modelů. Poté jsme 
se přesunuli do města Coventry a prohlédli si  
muzeum dopravy s exponáty od nejstarších kol po 
nejrychlejší automobily světa.

Ve středu jsme strávili značnou část dne na le-
tecké základně Duxford, která hrála významnou 
roli v bitvě o Británii a dnes je zde obrovské letecké 
muzeum. Návštěvníci zde mohou využít i letecké 
simulátory nebo se proletět v historické stíhačce 
Spitfire. Odpoledne následovala prohlídka maleb-
ného univerzitního města Cambridge.

Celý poslední den jsme strávili v Oxfordu pro-
hlížením univerzitních budov, zahrad, muzeí  
a nákupem suvenýrů. Na své si přišli také milov- 
níci Harryho Pottera, protože jsme procházeli inte-
riéry, ve kterých se film natáčel.

Zájezd se výborně vydařil nejen svým progra-
mem, kvalitou průvodce a počasím, ale hlavně cho- 
váním našich žáků.

Třída KC3 se v rámci odborné- 
ho výcviku připojila k výzvě „Čes-
ký den s českými vlajkami“ pelhři-
movské agentury Dobrý den. 

Při příležitosti významného vý-
ročí 100 let od vzniku naší samo-
statné republiky vyzdobili žáci pro- 
story školní restaurace deseti stát-
ními vlajkami a zároveň pro tyto 
slavnostní okamžiky připravili raut 
se sortimentem tradičních pokrmů 
a surovin české národní kuchyně.

Již tradičně se letos konala soutěž 
druhého ročníku oboru kuchař-číšník 
O nejlepší guláš. Soutěžní guláše byly 
hodnoceny návštěvníky školní restau-
race a zájem byl obrovský. A jak to 
dopadlo? Vítězem se stal Zabijačkový 
guláš připravený Adélou Jenešovou. 
Na druhém místě se umístila Denisa 
Svobodová s Gulášem na červeném 
víně a bronzovou příčku obsadil  
Martin Klimeš s Pivním gulášem. 
Poraženým nebyl nikdo, všechny gu-
láše byly podle hodnotitelů výborné!

Dne 12. března 2019 se na naší škole konala 
soutěž žáků 4. ročníků oboru Mechanik elektro-
technik (Technik automatizace a elektroniky), po-
řádaná pod patronací společnosti ALPS Electric 
Czech, s.r.o. Žáci se sešli v 7 hodin v dílně č. 6,  
kde bylo za přítomnosti ředitele školy oficiální 
zahájení soutěže. V této dílně soutěžící absolvova-
li první ze tří částí soutěže – test z oblasti automa-
tizace.

V další části byli žáci rozděleni do dvou skupin 
a přesunuli se na různá pracoviště. Jedna skupi- 
na zapojovala elektropneumatický obvod v rámci 
praktického cvičení v laboratoři č. 20. Druhá sku-
pina osazovala a pájela stavebnici, tvořenou SMD 
součástkami v dílně č. 5. Po uplynutí časového li-
mitu se žáci vyměnili a dostali stejná zadání práce.

Na závěr soutěže byly naše výtvory obodovány 
našimi pedagogy a výsledné body zapsány do ta-
bulky. Ve 14 hodin proběhlo závěrečné vyhodno-
cení soutěže. Pěkné věcné ceny a diplomy byly 
prvním třem v pořadí předány za přítomnosti zá-

stupce firmy ALPS Electric Czech, s.r.o. a ředitele 
naší školy. Všem soutěžícím byl pak navíc předán 
upomínkový list. A zajímalo by vás, kdo byli vítě-
zové a o jaké ceny se soutěžilo?

Na třetím místě skončil Matěj Zdrubecký, na 
kterého čekal externí HDD 1TB. Na druhém místě 
se umístil Martin Vítek, který obdržel fitness nára-
mek Xioami. Absolutním vítězem byl Filip Souček, 
který se stal vlastníkem externí reprosoustavy 120 W. 
Soutěž se nám líbila nejen kvůli atraktivním cenám. 
Děkujeme pedagogům, kteří celou soutěž připravi-
li a také firmě ALPS Electric Czech, s.r.o. za luxus-
ní ceny.

Zároveň přejeme žákům z nižších ročníků, aby 
se v příštím roce do soutěže určitě zapojili a soutě-
žení je bavilo.

Za všechny soutěžící Filip Souček, ME4

Dne 20. 3. 2019 proběhla každoroční prestižní 
mezinárodní soutěž SMC stříbrný píst v areálu 
výrobního závodu SMC Vyškov.

Soutěžily dvoučlenné týmy z 25 středních škol 
z celé střední Evropy. Soutěž byla výborně zorga-
nizována a zázemí jako vždy na perfektní úrovni  
s veškerým komfortem. Naši školu reprezentovali 
žáci třídy ME4 Matěj Zdrubecký a Lukáš Kouřil. 
Přestože se na soutěž svědomitě připravovali, skon-
čili na 11. místě z 25, což je oproti minulému roku 
pokles z druhého místa. Kvalita konkurence rok od 
roku roste a v soutěži byly zařazeny novinky jako 
otázky v testu v anglickém jazyce, rozšíření palety 
používaných prvků v pneumatických a elektropneu-
matických obvodech. Další novinkou byla samo-
statná soutěž v programování lineárního pohonu 
přes platformu arduino, kde naši žáci skončili na 
pěkném 7. místě z 25.

O nejlepší guláš

Seznamovací dny žáků
prvních ročníků

Soutěž odborných dovedností je pořádaná pod 
hlavičkou Jihomoravského kraje. Je vytvořena  
Komise pro soutěže odborných dovedností (elektro-
-slaboproud a elektro-silnoproud) pro region Jižní 
Moravy, která sdružuje 13 středních škol JMK. Tyto 
školy střídavě soutěž organizují a jejich žáci se 
soutěží zúčastňují.

Letos byla pořadatelem Regionálního kola sou-
těže odborných dovedností Jihomoravského kraje 
Elektro-slaboproud naše škola. Dne 27. 2. 2019 
soutěžilo 8 dvoučlenných družstev z 8 středních  
škol Jihomoravského kraje. Současně byli hodno-
ceni i jednotlivci, z nichž první dva postoupili do 
celostátní soutěže České ručičky.

Soutěž měla dvě části, praktickou a teoretickou. 
V praktické části soutěžící žáci pájeli a oživovali 
soutěžní elektrotechnický výrobek podle technické 
dokumentace. Soutěžním výrobkem byla 3D kostka 
složená z diodových polí a tištěného spoje, který 
soutěžící osazovali součástkami a následně celý 
výrobek oživovali. V teoretické části museli soutě-

Soutěž odborných dovedností Elektro-slaboproud 

Po zkušenostech s projektem Šablony SŠ TEGA 
Blansko 2016 chceme využít nové výzvy MŠMT  
z programu OPVVV Šablony pro SŠ a VOŠ II. 
Proto jsme podali koncem dubna žádost o schválení 
nového projektu Šablony SŠ TEGA Blansko 2019 
s částkou 1 278 388 Kč. Zpracování žádosti předchá- 
zelo období tvorby Školního akčního plánu (ŠAP), 
který je nutnou podmínkou pro podání jakékoliv 
projektové žádosti. ŠAP byl naší škole schválen 
v březnu 2019. Nový projekt je koncipován jako 
dvouletý, předpokládané zahájení aktivit je 1. 9. nebo 
1. 10. 2019. V průběhu dvou školních roků bude 
žákům k dispozici školní psycholog, v určitých mě- 
sících školní kariérový poradce, připravujeme i do- 
učování žáků a tandemovou výuku. Pedagogové se 
zúčastní stáží u zaměstnavatelů, budou sdílet svoje 
zkušenosti s pedagogy jiných škol a také se vzdělá-
vat na nejrůznějších akreditovaných vzdělávacích 
akcích. Na našem domově mládeže plánujeme do-
učování žáků i dva roky činnosti čtenářského klubu.

žící prokázat svoje vědomosti prostřednictvím tes-
tu s otevřenými i uzavřenými otázkami.

Po vyhodnocení výsledků byli soutěžící odmě-
něni krásnými cenami, které do soutěže věnoval 
sponzor TIPA spol. s r.o., další ceny věnovala SŠ 
TEGA Blansko. Sponzorům patří poděkování.

Poděkování patří také Jihomoravskému kraji za 
poskytnutí dotace na uskutečnění soutěže.

A jaké byly výsledky? V soutěži dvoučlenných 
družstev se nejlépe dařilo žákům ze SPŠ Brno, 
Purkyňova, v jednotlivcích byli nejlepší Erik Ma-
chovský ze SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav  
a Petr Menšík ze SŠTE Brno, Olomoucká.

Soutěž proběhla v přátelské atmosféře a myslím, 
že přinesla do rozvoje a zkušeností soutěžících 
nemalé nové poznatky a náměty dobré pro další 
vzdělávání. Stejně tak měla velký přínos pro peda-
gogické pracovníky, kteří zde byli jako doprovod  
a zároveň se účastnili hodnocení prací. 

František Valášek

Soutěž SMC stříbrný píst

Šablony SŠ TEGA 
Blansko 2019

Před dvěma lety naše škola obdržela grant z pro-
gramu Erasmus+ na výjezd pěti pedagogických 
pracovníků a jednoho nepedagoga školy na jazyko-
vý kurz do anglicky mluvící země a jednoho peda-
goga do SRN. Po celou dobu probíhal také jazy- 
kový kurz v ČR s cílem ještě více zlepšit jazykovou 
vybavenost personálu školy. Nyní se tedy blížíme 
k závěru projektového období a je již patrné, že 
předsevzaté aktivity se nám podaří dodržet. 

Projektových činností a mobilit se zúčastnili:  
J. Kulaviak, J. Skoupý, J. Dufková, K. Matušková, 
R. Škaroupka, P. Dvořáček a M. Pokorný. 

V současné době probíhají diseminační a další 
následné projektové aktivity.

Erasmus+

Tento projekt je realizován za finanční podpory pro- 
gramu Erasmus+ Evropské unie. Za obsah sdělení 
odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje 
názory Evropské komise a Evropská komise neod-
povídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
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PAVEL FIALA
STANISLAV HENZEL
DAVID HOLAS
KRISTÝNA CHLUPOVÁ
JAN KALA
JAKUB KLÍČ
VÍTEK KOPECKÝ
LUKÁŠ KOUŘIL

Třída MES 4 – Mechanik eletrotechnik; Mechanik seřizovač

Třídní učitel: Ing. Leona Přibylová
Učitelé odborného výcviku: Dušan Kupka, Miroslav Zouhar, Milan Vašíček, Tomáš Foit

LADISLAV KOZÁK
DAVID NĚMEC
MAREK ODEHNAL
VOJTĚCH PAVLŮ
FILIP RICHTER
DAVID RYŠÁNEK
LUKÁŠ SEDLÁK
PAVEL SOTOLÁŘ

JIŘÍ BOUDA
MIKHAYLO BUHYNA
ADAM BUCHTA
FILIP DANĚK
VIKTOR DUDA

Třída EN 3 – Elektrikář; Elektrikář – silnoproud; Nástrojař

Třídní učitel: Ing. Josef Kulaviak
Učitel odborného výcviku: Jiří Skoupý, Miroslav Opletal, František Kitner, Martin Pulec

DANIEL FÜRST
JAKUB GRMELA
VOJTĚCH HÁJEK
DAVID HEGER
ANTONÍN HRADECKÝ

FILIP BUBENÍK
JAN FLORUS
KATEŘINA HENKOVÁ
LUCIE HRAZDÍROVÁ
EVA JUCHOVÁ
VERONIKA KOTULÁNOVÁ 
KAROLÍNA KŘÍŽOVÁ
KATEŘINA KUBALOVÁ

Třída KC 3 – Kuchař – číšník 

Třídní učitel: Mgr. Markéta Sedláčková
Učitelé odborného výcviku: Mgr. Markéta Sedláčková, Jiří Kuchař

KATEŘINA KURDIOVSKÁ
JAN LITAVSKÝ
MARTIN NÁDHERA
PETR PERNICA
MARIE RŮŽIČKOVÁ
PETR ŘEZNÍK
VOJTĚCH SLAVÍK
MICHAELA STEJSKALOVÁ

PAVLÍNA STLOUKALOVÁ
ELIŠKA STROUHALOVÁ
NIKOLA ŠAFÁŘOVÁ
MICHAELA ŠINDELÁŘOVÁ
BARBORA TIHONOVÁ
MARCELA VOJTĚCHOVÁ
JANA ZEDNÍČKOVÁ
LUCIE ZŘÍDKAVESELÁ
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JAKUB ČECH
JOSEF DRAČKA
MARCEL HLADIL
ŠTĚPÁN KAKÁČ

Třída EZ 1 – Elektrikář – silnoproud

Třídní učitel: Ing. Pavel Hnilica
Učitelé odborného výcviku: Dušan Kupka, František Kitner

JAKUB KOPÁČ
ROMAN MIKULÁŠEK
ADAM ODEHNAL
MICHAL PAVLOVIČ

LIBOR PIVODA
JAN POSPÍŠIL
JAN SEDLÁK
KRYŠTOF SUCHÁNEK
ROMAN TERSCH
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V průběhu roků 2016 až 2019 jsme reali- 
zovali projekt s názvem Inovace výuky CNC 
obrábění v SŠ TEGA Blansko. Jednalo se  
o možnost využití financí z výzvy z programu 
IROP, vyhlášené Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR v květnu roku 2016.

Na základě uvedené výzvy jsme s pomocí 
firmy Eurovision a.s. předložili projektovou 
žádost a čekali, jak bude ministerstvem posou-
zena. Dočkali jsme se až v říjnu 2017, kdy jsme 
obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V rámci projektu jsme naplánovali nákup  
10 nových CNC strojů (4 soustruhy, 4 frézky, 
bruska na plocho a pásová pilka), 7 konvenčních 
strojů (4 soustruhy a 3 frézky) a také vybudová- 
ní učebny CNC programování. Celkové nákla-
dy byly vyčísleny na 23,384 mil. Kč, termín 
pro dokončení stanoven do konce roku 2018.

Pro představu o průběhu prací spojených 
s projektem uvádím stručný popis jeho reali-
zace:
– realizace projektu byla zahájena ještě před 

obdržením Registrace akce a rozhodnutí 
o poskytnutí dotace v říjnu 2017;

– provedení průzkumu trhu za účelem zajiš-
tění financování projektu úvěrem;

– provedení průzkumu trhu za účelem zajiš-
tění administrace veřejné zakázky;

– v listopadu 2017 podpis Příkazní smlouvy 
s CEP Hradec Králové na administraci 
veřejné zakázky;

– v prosinci 2017 Rada JMK udělila souhlas 
s uzavřením smlouvy o úvěru na financo-
vání projektu;

– prosinec 2018 – 1. kontrola na CRR, připo-
mínky vyřešeny;

– v lednu 2018 podpis Smlouvy o úvěru s Čes-
kou spořitelnou;

– zpracování zadávací dokumentace ve spo-
lupráci s CEP Hradec Králové;

– v lednu 2018 předložen zřizovateli záměr 
reprodukce majetku po předchozím kladném 
Stanovisku CRR k zakázce, současně zři-
zovateli předložena zadávací dokumentace;

– únor 2018 – Rada JMK schválila záměr 
reprodukce majetku, schválila zahájení nad-
limitního zadávacího řízení na dodávky 
strojů a zařízení, schválila zadávací pod-
mínky a pověřila dva krajské zastupitele, 
kteří se budou podílet na zadávacím řízení;

– únor 2018 – vyhlášení nadlimitního zadá-
vacího řízení na dodávky strojů a zařízení, 
obsahujícího 7 částí;

– duben 2018 – otevírání obálek v sídle CEP 
Hradec Králové;

– do všech částí zadávacího řízení se přihlásil 
alespoň jeden dodavatel;

– v následujícím období byli vybráni dodava-
telé s nejnižší nabídkovou cenou, nikdo 
z potenciálních dodavatelů se proti výběru 
neodvolal;

– v období od 11. 6. 2018 do 9. 7. 2018 byly 
podepsány Kupní smlouvy se všemi vybra-
nými dodavateli;

– před zahájením dodávek strojů proběhla 
úprava vrat do strojního parku, kterou za-
jistili učitelé odborného výcviku strojních 
oborů;

– v období od 27. 6. 2018 do 21. 8. 2018 byly 
všem dodavatelům odeslány Výzvy k do-
dávkám strojů v souladu s Kupními smlou-
vami;

– v období od 14. 8. 2018 do 7. 11. 2018 pro-
běhly dodávky všech strojů a zařízení (jed-
na dodávka zpožděna o 7 dnů, vystavena 
faktura se smluvní pokutou);

– provedena 2. a 3. kontrola na CRR, připo-
mínky vyřešeny;

– listopad 2018 – jednání se SŠ o využití nové 
techniky žáky těchto škol;

– prosinec 2018 – příprava Zprávy o realizaci 
projektu a Žádosti o platbu;

– 22. 2. 2019 – vydáno Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace, finance odeslány prostřednic-
tvím účtu zřizovatele na účet školy, splace-
ní úvěru u České spořitelny;

– v únoru 2019 začalo běžet pětileté období 
udržitelnosti projektu, ve kterém budeme 
spolupracovat se smluvními středními  
i základními školami a s firmami.
Veškeré stroje a technika, jež měla být po-

řízena v rámci projektu, je umístěna dle plánu 
ve škole, dodávky byly splněny na 100%. Na 
nových strojích se rozběhla výuka žáků strojí-
renských oborů.

Závěrem je nutné vyslovit poděkování všem 
zaměstnancům školy, kteří se na realizaci 
projektu podíleli. A už to byly práce organi-
zační, administrativní, ekonomické, stěhovací 
nebo jiné, vždy byly nutné, potřebné a často 
velmi náročné.

Žákům strojírenských oborů přeji hodně 
zajímavých poznatků a dovedností, získaných 
při práci s novou technikou.

Pavel Dvořáček

Ve středu 20. 3. 2019 se v Dělnickém domě v Blansku konal  
16. ročník barmanské soutěže Punkevní pohár. Soutěžilo se v pří-
pravě koktejlů, inspirovaných Moravským krasem. Naši školu repre- 
zentovala Jana Demelová z KC1 s míchaným nápojem Kruhatka  
a za třídu KC3 se soutěže zúčastnily Lucka Hrazdírová s nápo- 
jem Absolutní Absolon, Eva Juchová s drinkem Zázračná Coolna  
a Lucka Zřídkaveselá s Císařským Pinkem. 

Jana se umístila na třetím místě vedlejší soutěže odborných ga-
rantů, tedy komisařů pro jakost a techniku. Lucka Zřídkaveselá se 
v hlavní soutěži umístila na druhém místě. Poděkování patří všem 
žákyním za vzornou reprezentaci školy.

Inovace výuky 
CNC obrábění 

v SŠ TEGA Blansko

FILIP SOUČEK
PATRIK SPÁČIL
PAVEL ŠAMALÍK
TOMÁŠ ŠEMORA
KAREL ŠEVČÍK
DAVID ŠVÁB
ADAM VÍTEK
MARTIN VÍTEK
MATĚJ ZDRUBECKÝ

  
  
  

MARTIN HRADIL
LUCIE CHALUPSKÁ
MATOUŠ CHLEBEČEK
DOMINIK JAKUBEC
DAVID KONEČNÝ
PETR KOUDELKA
LADISLAV KREJČÍ
ONDŘEJ KROPÁČ
MATĚJ LAJŠNER
DAVID MARŠÁLEK
MICHAL MLČOUŠEK
ONDŘEJ MORAVEC
JIŘÍ NEORAL
LUKÁŠ PERNICA
JAN PŘIKRYL
PAVEL SOUČEK
MARTIN SUCHÁNEK
MARTIN SVOBODA
JIŘÍ ŠTĚPÁNEK
MICHAL TLAMKA
DOMINIK ZOUHAR

V letošním školním roce jsme zahájili na DM 
s početnou skupinou ubytovaných žáků zájmovou 
činnost v oblasti kultury a sportu. Na klubovně DM 
žáci strávili nejednu příjemně prožitou chvilku 
hraním nově zakoupených stolních společenských 
her, dále měli možnost podílet se na výzdobě bu- 
dovy DM vlastními výrobky z kreativní vánoční  
a velikonoční dílny a s ohlasem se setkaly i hudební 
kytarové večery pořádané na klubovně DM. Mnozí 
ze žáků využili také bohatých nabídek kulturně 

Dne 15. 5. 2019 se žákyně 3. ročníku oboru kuchař-číšník zú-
častnily 21. ročníku klasické barmanské soutěže v nealkoholických 
míchaných nápojích ve Velkém Meziříčí. Za účasti 19 soutěžících 
z různých škol celé ČR se dívky potýkaly se zadaným časovým  
limitem. 

Zdolat limit se nakonec podařilo pouhým dvěma soutěžícím  
a jedním z nich byla žákyně SŠ TEGA Blansko Eliška Strouhalová 
s časem 4:40 min. Její nápoj na bázi heřmánkového čaje s názvem 
Kamilka ocenili i jakostní komisaři a Eliška se stala vítězem celé 
soutěže. Gratulujeme.

Ve školním roce 2018/19 se žáci účastnili také 
sportovních soutěží od školních kol až po krajské 
kolo. Nevedli si zde vůbec špatně. V atletice se 
ukázal ve velmi dobré formě Luboš Fojt z EN2, 
který obsadil 3. místo na 1500 m. Podobně si chlap-
ci vedli i v Přespolním běhu, kde jako družstvo 
obsadili 3. místo a Luboš Fojt doběhl na druhém 
místě v jednotlivcích.

vzdělávacích programů klubu PVC Blansko, Čajov-
ny Ulita a účastnili se dle vlastního zájmu pořáda-
ných besed, přednášek a výstav. Největší zájem 
z hlediska počtu ubytovaných žáků byl o sportovní 
aktivity. Žáci ve velkém počtu pravidelně navštěvo-
vali školní posilovnu a velmi rádi se účastnili turna-
jů ve florbale. Vytvořili tým nadšených sportovců  
a tuto sportovní aktivitu chceme završit na konci 
tohoto školního roku přátelským utkáním se SPŠ 
Jedovnice. Věřím, že sportovní nadšení bude pokra-
čovat i v příštím školním roce a s nově nastupujícími 
žáky přijdou i další posily do našeho sportovního 
týmu. Jana Kyzlinková

Domov mládeže
Punkevní pohár 2019

Barmanská soutěž 
Philibert Routin Cup

Sport ve škole Projekt Polygram na naší škole
Ve školním roce 2018/19 se naplno rozběhly 

aktivity projektu Polygram – Podpora polytechnic-
kého vzdělávání, matematické a čtenářské gramot-
nosti v Jihomoravském kraji, do kterého je naše 
škola zapojena. 

V rámci tohoto projektu mají žáci tří základních 
škol (ZŠ Rájec-Jestřebí, ZŠ Jedovnice a ZŠ Lipovec) 
možnost absolvovat výuku na naší škole v oblasti 
elektrotechniky a strojírenství. Žáci těchto škol si 

vyzkouší pájení, zapojování elektrických obvodů, 
modelování pomocí CAD systému nebo práci v ná-
strojárně. Mají také možnost získat informace od 
zástupců firem o možném uplatnění v elektrotech-
nice a strojírenství. Do projektu se zapojily firmy 
Bustec production Blansko, TOS Kuřim a Etampa-
-Metra Blansko. V rámci projektu měla naše škola 
také možnost pořídit vybavení dílen a laboratoří 
nebo zajišovat další aktivity pro naše žáky.


