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SPOLEČNOST

Šumperští zámečníci a obráběči kovů se v silné
konkurenci neztratili
29. března 2022

Po roční přestávce způsobené koronavirovou pandemií se 9. března stala Střední škola řemesel
v Šumperku dějištěm dalšího ročníku krajského postupového kola soutěže v odborných
dovednostech KOVO JUNIOR 2022 pro obor vzdělání strojní mechanik – zámečník. Do
soutěžního klání se zapojilo devět žáků z šesti středních škol Olomouckého kraje.

Soutěž se skládala ze dvou částí. V první z nich dostali žáci materiál, zadání a technickou dokumentaci a
jejich úkolem bylo v daném časovém limitu vyhotovit zobrazený dílec - závoru. V druhé části prokazovali
soutěžící znalosti z měření strojírenských veličin pomocí přístrojů a měřidel.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v odpoledních hodinách. Vítězové si odnesli hodnotné ceny, které
do soutěže věnoval Cech KOVO ČR. Nejlepší připravenost, kvalitu a přesnost předvedl Miroslav Zemánek ze
SPŠ a SOU Uničov, na druhé příčce se umístil Jan Weisner ze Střední školy řemesel, Šumperk a 3. místo
obsadil Tomáš Holík ze SPŠ Hranice.
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Ve středu 16. března se konala v prostorách SŠTZ v Mohelnici obdobná soutěž zručnosti KOVO JUNIOR
2022, tentokrát se zaměřením na obor vzdělání obráběč kovů. Záštitu nad akcí převzala firma TORUN Czech
z Litovle. 

V soutěži poměřilo své dovednosti tucet žáků ze sedmi škol. Střední školu řemesel, Šumperk reprezentoval
Marek Pavelka a Ondřej Golda, žáci druhého ročníku, kteří prokázali obdivuhodnou zručnost a preciznost
při osazování a závitování a patří jim poděkování za zodpovědný přístup jak v přípravě, tak v samotné
soutěži.

Soutěžící, kteří skončili na prvních dvou místech, tedy i šumperský žák Jan Weisner, postupují do
celostátního kola. Pro strojní mechaniky se bude konat ve dnech 11.- 13. dubna v Domažlicích a pro
obráběče kovů 6. – 8. dubna ve Žďáru nad Sázavou.
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