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SPOLEČNOST

Prestižní učební obor? Instalatér! Šumperští
studenti soutěží v dovednostech na mezinárodní
úrovni
16. února 2022

Tradiční národní soutěž Učeň instalatér, kterou pořádá Cech topenářů a instalatérů ČR,
ministerstvo školství a Střední škola polytechnická v Brně, probíhá po roční koronavirové pauze.
Krajského kola v Hranicích se zúčastnili studenti pěti škol Olomouckého kraje, ve kterých se
obor vyučuje, a z každé školy se představili dva žáci třetího ročníku. Jak dopadli reprezentanti
Šumperka?

"Soutěžící museli prokázat teoretické vědomosti a prakticky předvést kompletaci závěsného systému WC
Gebrit – Duofix, pokračovali montáží umývadla, vodovodní baterie napojené na rozvod vody a instalovali
odpadní potrubí. Chlapci následně pájeli měděné potrubí a polyfúzně svařovali plasty. Museli také spojit
pozinkovanou ocel a celkově zkompletovat potrubí na panel," popisuje průběh soutěže ředitelka školy
Irena Jonová.  

Střední školu řemesel Šumperk reprezentovali Vojtěch Bednář a Matěj Němeček. "Ve velmi silné konkurenci
se Vojtovi podařilo obsadit skvělé druhé místo, které mu zaručilo postup do mezinárodní soutěže. Tato
soutěž proběhne na jaře jako součást Stavebního veletrhu v Brně. Úspěšným účastníkem byl také druhý žák
naší školy Matěj Němeček, který obsadil sedmou příčku," dopnila Irena Jonová. 

Aktuálně studuje obor instalatér 45 žáků. A zájem dál roste 

Zájem o tříletý obor instalatér se v posledních letech plynule zvyšuje. V šumperské škole se v současné
době vzdělává 45 budoucích instalatérů. Ač patří mezi nejnáročnější učební obory, daří se škole i díky
spolupráci s firmami dovést většinu žáků k získání výučního listu. V posledních letech si rodiče i žáci
uvědomují, že obor instalatér je silně provázán s dovednostmi plynárenskými. Škola umožňuje žákům
získat i druhý výuční list právě v oboru mechanik plynových zařízení. V rámci jednoletého studia se praxe
vyučuje s podporou Českého plynárenského svazu u smluvních partnerů, společností Gasnet, Montplast
ITPV, Tespo a Unipro. Po vyučení v druhém oboru mohou žáci pokračovat v naší škole i studiem dalšího
jednoletého oboru: elektrikář- silnoproud. Ten je určen pro zájemce s nabytými praktickými zkušenostmi.

"Střední škola řemesel komplexně připraví odborníky do firem i pro soukromé podnikání. Je pro nás ctí
tvořit budoucnost regionu," uvedla na závěr ředitelka Jonová. 

Nadace pomůže obcím,
hasičům i neziskovkám.
Vloni rozdělila v našem…

Romantická večeře, slevy
na dárky a festival
čokolády. Šantovka…

Pátrání po Leo Slezakovi:
V New Yorku ho vynášeli
do nebes, v Šumperku…

Poradna RE/MAX Elite
Reality: Jak naložit s
nemovitostí, na které…

V Šantovce je nový prostor
pro startupy. Šantovka
Star(t)s dává šanci…

INZERCE

DALŠÍ V SEKCI SPOLEČNOST

INZERCE

VOLNÁ MÍSTA

Opravář zemědělských strojů Klopina/Mohelnice 

pomocnou kuchařku a řidiče na rozvoz obědů. 

technik realizace staveb, řidič sk. C, strojník
pásových a kolových rýpadel , zedník , pomocný
stavební dělník 

DOMŮ  ZPRÁVY  KRIMI  SPORT  KULTURA  SPOLEČNOST  MHD  MENU  INZERCE  ARCHIV  KATALOG FIREM 

https://sumpersky.rej.cz/
https://sumpersky.rej.cz/clanky/spolecnost
https://sumpersky.rej.cz/clanky/spolecnost/1434-nadace-pomuze-obcim-hasicum-i-neziskovkam-vloni-rozdelila-v-nasem-kraji-pres-6-milionu
https://sumpersky.rej.cz/clanky/spolecnost/1424-romanticka-vecere-slevy-na-darky-a-festival-cokolady-santovka-nabizi-jedinecny-valentynsky-program
https://sumpersky.rej.cz/clanky/spolecnost/1405-patrani-po-leo-slezakovi-v-new-yorku-ho-vynaseli-do-nebes-v-sumperku-nosili-na-ramenou
https://sumpersky.rej.cz/clanky/spolecnost/1392-poradna-re-max-elite-reality-jak-nalozit-s-nemovitosti-na-ktere-vazne-hypoteka-a-majitele-se-rozvadi
https://sumpersky.rej.cz/clanky/spolecnost/1394-v-santovce-je-novy-prostor-pro-startupy-santovka-star-t-s-dava-sanci-talentum
https://manager.viventismedia.cz/redirect/?link=http%3A%2F%2Fwww.ostrovrealit.cz&idBanner=260&idSiteStr=sumpersky-rej
https://manager.viventismedia.cz/redirect/?link=https%3A%2F%2Fwww.pracevtdk.cz%2Fkariera%3Futm_source%3DREJ%26utm_medium%3DBannerStandardBig%26utm_campaign%3DNabor_2021%26utm_content%3DBlack_v1&idBanner=273&idSiteStr=sumpersky-rej
http://sumpersko.zdeinzeruj.cz/inzerat/214846
http://sumpersko.zdeinzeruj.cz/inzerat/214638
http://sumpersko.zdeinzeruj.cz/inzerat/214243
https://sumpersky.rej.cz/
https://sumpersky.rej.cz/clanky/zpravy
https://sumpersky.rej.cz/clanky/krimi
https://sumpersky.rej.cz/clanky/sport
https://sumpersky.rej.cz/clanky/kultura
https://sumpersky.rej.cz/clanky/spolecnost
https://sumpersky.rej.cz/jizdni-rady-mhd
https://sumpersky.rej.cz/poledni-menu
https://sumpersko.zdeinzeruj.cz/
http://stary-sumpersky.rej.cz/archiv-clanku/
http://stary-sumpersky.rej.cz/katalog-firem/


INZERCE

Obsluha výrobních strojů 

NOTÁŘSKÝ KONCIPIENT/KANDIDÁT 

MECHANIK / MECHANIČKA 

Procesní inženýr/-ka PTC 

Seřizovač bez praxe 

ELEKTROMECHANIK/ELEKTROMECHANIČKA 

https://manager.viventismedia.cz/redirect/?link=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcashcarrysumperk&idBanner=250&idSiteStr=sumpersky-rej
http://sumpersko.zdeinzeruj.cz/inzerat/214124
http://sumpersko.zdeinzeruj.cz/inzerat/214122
http://sumpersko.zdeinzeruj.cz/inzerat/208394
http://sumpersko.zdeinzeruj.cz/inzerat/203942
http://sumpersko.zdeinzeruj.cz/inzerat/203941
http://sumpersko.zdeinzeruj.cz/inzerat/203091


Vojtěch Bednář obsadil v silné konkurenci druhé místo, které mu zaručilo postup do mezinárodní soutěže.
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