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Zařízení pro další vzdělávání  
pedagogických pracovníků Obrataň nabízí:

  Tříleté vyšší odborné studium.

  Obor je zaměřen především na výuku 
medicínských a farmaceutických disciplín.

 Denní i kombinovaná forma studia.

  Absolventi získávají titul 
diplomovaný specialista – DiS.

  Možnost stipendia
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Šestičlený smíšený tým studentů 
žďárské průmky a žáků ZŠ Komen-
ského 2 nedávno zvítězil v krajské 
odborné soutěži nazvané „T-profi 
– Talenty pro firmy“. 

Držme jim palce, nyní 25. dubna 
postupují do celostátního finále v 
Praze.

Soutěž pro mladé nadšence uspo-
řádala Krajská hospodářská komo-
ra Kraje Vysočina ve spolupráci se 

svou centrálou. Hlavní cíl je jas-
ný – hledat mladé talenty a hlav-
ně přilákat děti k technickému 
vzdělávání, aktivně podpořit poly-
technickou výuku, posílit kvali-
tu odborné přípravy a propagovat 
příklady dobré praxe na poli spo-
lupráce zaměstnavatelů se střední-
mi a základními školami.

Oblastní akce se konala v eko-
technickém centru Alternátor 

K� JSKÉ vítězství mají v kapse. Smíšený tým žďárských žáků a studentů vyhrál 
konstrukcí funkční lanovky z Merkuru. Nyní je čeká fi nále v Praze.

 Foto: archiv VOŠ a SPŠ Žďár n. S.

Tým mladých Žďáráků míří do fi nále
v Třebíči. Úkolem pěti soutěžních 
týmů složených z žáků základních 
a středních škol a zástupce míst-
ní firmy bylo sestrojení funkčního 
modelu lanové dráhy ze stavebnice 
Merkur. To dle montážního návo-
du, přičemž kapitán jim mohl jen 
slovně radit, do konstrukce nesměl 
zasáhnout. 

Této role se ujal Martin Šabe-
ra z místní inženýrské společnos-
ti. S průmkou jsou staří známí, již 
nějaký čas spolupracují na technic-
kém rozvoji studentů i jejich učite-
lů. 

Z VOŠ a SPŠ Žďár n. S. v týmu 
soutěžili tři žáci 2. A Tomáš 
Němec, Kryštof Blažek a Ondřej 
Halouzka.

Pořadatelé kvitují, že všem 
týmům se podařilo úkol splnit a 
sestavený model lanovky v daném 
časovém limitu rozpohybovat. 
Porota kromě dodržení časového 
limitu a splnění podmínky funkč-
nosti modelu hodnotila také přes-
nost sestrojení, soulad s projekto-
vou dokumentací a také i zapojení 
všech členů týmů. 

Vítězství si tedy odnesl tým žáků 
a průmyslováků z našeho města – 
a k tomu ještě cenu v podobě sad 
nářadí.

Na druhém místě se umístil tým 
z Havlíčkobrodska a třetí byl jih-
lavský tým. Dalšími účastníky 
soutěže byly smíšené týmy z Pel-
hřimovska a Třebíčska.  -lko-


