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V závěru minulého měsíce pro-
běhl již 7. ročník celorepubliko-
vé soutěže GES ELECTRO-
NICS-CUP 2013 v odborných
znalostech a dovednostech žá-
ků elektrotechnických oborů.
Pořadatelem bylo Střední od-
borné učiliště Domažlice ve
své škole ve Stodě pod záštitou
Plzeňského kraje. Hlavním
sponzorem celorepublikové
soutěže byla plzeňská firma
GES Electronics. Letošního
ročníku se zúčastnilo 13 škol z
celé České republiky. Soutěžili
jednotlivci a dvoučlenná druž-
stva. 
Nechyběl vědomostní test ze
znalostí elektrotechniky a elektro-
niky, poznávací test, kde soutěží-
cí určovali elektrotechnické sou-
částky a praktická část. V ní žáci
sestavovali elektrotechnickou
stavebnici, dodanou firmou GES
Electronics. V letoš-
ním ročníku se jed-
nalo o dvoukanálový
vysílač - přijímač.
V soutěži družstev
zvítězila pořádající
škola - SOU Domaž-
lice, škola Stod, na 2.
místě SŠ COP tech-
nickohospodářské
Praha a 3. místo patří
SŠ spojů a informati-
ky Tábor. 
V jednotlivcích se
umístil na 1. místě
David Dusík ze SOŠ
a SOU Dubno, na 2.
místě Pavel Hašana
ze SOU Domažlice,
škola Stod a na 3.

místě Filip Bulvas ze SŠ COP
Praha.
Slavnostního vyhlášení výsledků
se zúčastnil náměstek hejtmana
Plzeňského kraje pro
oblast školství, sportu,
kultury a cestovního
ruchu Jiří Struček. Po-
děkoval všem pedago-
gům, kteří připravují
budoucí žáky pro tech-
nické obory. Uvedl, že
Plzeňský kraj dlouho-
době podporuje tech-
nické odborné školství
a na adresu soutěží-
cích řekl. „Už to, že jste
se zúčastnili celoná-
rodní soutěže jste do-
kázali svoji odbornou
připravenost, která
vám otevírá dveře do
nejrůznějších firem.
Přeji Vám, abyste

technickou vyspělost dokazovali i
v praktickém životě.“ 
Za Stod se soutěže zúčastnili žá-
ci čtvrtého ročníku oboru mecha-

nik elektronik a svým
vítězstvím uzavřeli
čtyřleté studium. Ve
Stodě SOU Domažli-
ce v letošním školním
roce otevřelo tříletý
obor zakončený výuč-
ním listem elektro-
technik pro zařízení a
přístroje a i tento obor
je zaměřen na zabez-
pečovací techniku.
Dalšího ročníku sou-
těže se zúčastní žáci
tohoto tříletého oboru. 
Krajský úřad Plzeň-
ského kraje velmi pod-
poruje vzdělávání v
technických oborech.
Potvrdila nám to i ředi-

telka SOU v Domažlicích Mgr.
Zdeňka Buršíková. 
„Konkrétně na naší škole probí-
hají motivační kroužky určené žá-
kům základních škol, kdy pod do-
hledem učitelů odborného výcvi-
ku v dílnách SOU v Domažlicích i
ve Stodě (kovo, truhlárna, elekt-
ro), si žáci zkoušejí různé techni-

ky, práci s  nástroji a
materiály, se kterými
by se na základní ško-
le nesetkali. Další
podpora spočívá v
technicky a přírodo-
vědně zaměřených
projektech. V jejich
rámci vybavujeme díl-
ny odborného výcviku
v Domažlicích nejmo-
dernějšími softwary a
technologiemi. Ve
Stodě nyní připravuje-
me projekt, kterým
chceme vybavit učeb-
nu nejnovější techno-
logií, kde si budou mo-
ci žáci ověřit znalosti,
dovednosti a pracovní

návyky v elektro oboru ze zabez-
pečovací techniky. 
Rovněž se účastníme letos již
čtvrtého ročníku rukodělné soutě-
že s názvem „Řemeslo má zlaté
dno“, kterou vyhlašuje Plzeňský
kraj. V každém ročníku této soutě-
že se naši žáci oboru truhlář umís-
tili na medailových místech. Loni
Tomáš Ježek získal „Cenu hejt-
mana“. 
Posledníz akcí, kterou připravuje-
me ve spolupráci s Krajským úřa-
dem Plzeňského kraje pro nadané
a talentované žáky, jsou odborné
kempy pro tříleté obory obráběč
kovů a truhlář. Tyto odborné kem-
py se uskuteční letos na SOU Do-
mažlice ve dnech od 26. do
28.června.“                                        (re)

Vítězný pohár pro družstvo mladých 
techniků putuje do Stoda

Náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast škol-
ství, sportu, kultury a cestovního ruchu Jiří Struček
předává vítěznému družstvu ze Stoda  pohár.

Ředitelka SOU v Domažlicích Mgr. Zdeňka Buršíková
(vpravo) děkuje paní Evě Mulerové, která zastupovala
plzeňskou firmu GES Electronics.


