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Vynikající úspěch mladých elektrikářů z Nového Bydžova v regionálním 

kole soutěže odborných dovedností oboru Elektrikář-silnoproud  

v roce 2019 

 

 
Regionální kolo soutěže odborných dovedností  bylo uspořádáno v termínu 19. a 20. února 

2019. Pořadatelem a organizátorem soutěže byla Střední škola – Centrum odborné přípravy 

technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179.  

Soutěže se zúčastnilo 9 škol – SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, SPŠ textilní a polygrafická 

Hronov, SPŠE a VOŠ Pardubice, SZeŠ a SOU chladící a klimatizační techniky Kostelec nad 

Orlicí, Průmyslová SŠ Letohrad, SOŠ a SOU Nymburk, SŠ technická a řemeslná Nový 

Bydžov, SPŠ Trutnov a pořádající SŠ-COPTH Praha, která však v rámci objektivity soutěže 

startovala mimo soutěž. Každou školu reprezentovalo dvoučlenné družstvo. 

Za naši školu se soutěže zúčastnili žáci třetího ročníku oboru Elektrikář-silnoproud František 

Srpek a Michal Šnajdr s pedagogickým doprovodem učitele odborného výcviku Jaroslavem 

Mansfeldem. V této soutěži měla naše škola ještě jedno zastoupení a to v osobě předsedy 

soutěže Ing. Lubomíra Kořínka. 

Vlastní soutěži pak přecházela příprava na tuto soutěž a to jak v praktické části, tak i v části 

teoretické. Zde dva výše jmenované žáky doplnil náhradník Jakub Zavoral. Pro přípravu na 

praktickou část byli jmenovaní žáci staženi ze smluvních pracovišť a připravovali se v týdnu 

od 4.2. do 8.2.2019 v náhradních prostorech odborného výcviku v Hlušicích pod vedením 

učitele odborného výcviku Jaroslava Mansfelda a to v obecné rovině, neboť konkrétní zadání 

úloh nebylo předem známo. Pro teoretickou část se pak přípravě žáků věnovali učitelé 

odborných předmětů Ing. Lubomír Kořínek, Mgr. Václav Dostálek a Ing. Vladimír 

Vondruška. 

Soutěž byla rozdělena do dvou dnů, první den soutěže byl vyhrazen pro dvě praktické úlohy, 

kdy se žáci jednoho družstva na úlohách vzájemně prostřídali v dopoledním a odpoledním 

cyklu, a která se konala v dílnách odborného výcviku školy. Druhý den pak žáci absolvovali 

písemný test skládající se také ze dvou částí. 

První praktická úloha se týkala Instalace světelného obvodu s použitím impulzního relé a 

schodišťových přepínačů a zapojení zásuvkového obvodu 230 V. Druhá praktická úloha se 

týkala Zpožděného spínání třífázových asynchronních motorů M1 a M2. Na obě úlohy byl 

vymezený čas 3 hodiny. 

Písemný test byl rozdělen do dvou částí a skládal se z celkem z 50-ti otázek, z nichž 25 otázek 

bylo z odborných předmětů s 5-ti otevřenými otázkami a 25 otázek z elektrotechnických 

předpisů dle ČSN s možností výběru ze čtyř odpovědí. Na každý test byl vymezen čas 45 

minut. 

Příprava pracovišť byla provedena velice dobře, soutěžící prováděli zapojení na cvičných 

panelech a v rozvaděčích. Náročnost úkolů odpovídala odborným požadavkům v souladu 

s RVP oboru Elektrikář-silnoproud a byla na odborně velice kvalitní úrovni. Zpracování úkolů 

pro žáky bylo přehledné, odpovídající elektrotechnickým předpisům a technická připravenost 

pracovišť žáků na velice vysoké úrovni. 

V rámci objektivity soutěže byl účastníkům soutěže přidělen číselný kód,  pro vyloučení vlivu 

subjektivního hodnocení hodnotitelů. Z účastníků pedagogického doprovodu byly vylosovány 

skupiny hodnotitelů pro stykačovou úlohu a instalační zapojení. 

Stykačová úloha byla hodnocena podle těchto kritérií: správná funkce silového obvodu, 

správná funkce ovládacího obvodu, správná funkce signalizačního obvodu, ochrana 

automatickým odpojením, barevné značení a průřezy vodičů, estetika provedení, odizolování 

vodičů a BOZP. 
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Instalační zapojení bylo hodnoceno podle těchto kritérií: funkční nákres zapojení, funkční 

zapojení rozvodnice, zapojení zásuvek 230 V, funkční zapojení obvodu impulzního relé, 

zapojení obvodu střídavých přepínačů, funkční ochrana automatickým odpojením, barevné 

značení a průřezy vodičů, estetika provedení, odizolování kabelů a vodičů a BOZP 

Příslušná kritéria měla vlastní max. počet bodů s jejich celkovým součtem 100 bodů, takže za 

praktickou část bylo možné dosáhnout celkem 200 bodů. 

Teoretická část se skládala z 25-ti otázek z odborných předmětů, každá s dvoubodovým 

ohodnocením, přičemž 5 otázek bylo otevřených a z 25-ti otázek z elektrotechnických 

předpisů, rovněž každá s dvoubodovým hodnocením, z nichž jedna otázka byla otevřená. 

Celkový možný počet bodů z teoretické části byl 100 bodů. Tím byla splněna pravidla 

soutěže, aby poměr praktické části a teoretické části byl v poměru 2 : 1.  U testů byly uvedeny 

pokyny pro žáka a časový limit na vypracování každého z testů byl 45 minut. 

V praktické části u stykačové úlohy byl dosažen nejvyšší počet bodů 98 z max. počtu 100 

bodů a nejnižší počet 13 bodů. U instalačního zapojení  byl dosažen nejvyšší počet bodů 99 

z max. počtu bodů 100 a nejnižší počet bodů 11. U stykačové úlohy dosáhli František Srpek 

93 bodů a Michal Šnajdr 89 bodů, u instalačního zapojení pak František Srpek 77 bodů a 

Michal Šnajdr 74 bodů. Celkově u instalačního zapojení získávali soutěžící žáci méně bodů, 

takže František i Michal měli po prvním dnu našlápnuto k dobrému umístění. 

V teoretické části bylo dosaženo nejvíce 82 bodů ze 100 možných, nejméně 40 bodů. V této 

části dosáhli František Srpek 80 bodů a Michal Šnajdr 62 bodů. Vzhledem k tomu že bodové 

hodnocení ostatních účastníků bylo v jednotlivých dílčích soutěží nevyrovnané, zrodilo se 

překvapení soutěže, a to umístění družstva SŠTŘ Nový Bydžov na 1. místě a to s náskokem 

104 bodů na druhé družstvo ze SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové. Historické vítězství pak 

podtrhli v soutěži jednotlivců prvním místem František Srpek a třetím místem Michal Šnajdr. 

 

Umístění nejlepších družstev: 

1. místo SŠTŘ Nový Bydžov    475 bodů 

2. místo SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové  371 bodů 

3. místo SZeŠ a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí 356 bodů 

 

Umístění nejlepších jednotlivců: 

1. místo Srpek František SŠTŘ Nový Bydžov   250 bodů 

2. místo Holeš Zdeněk  SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové 237 bodů 

3. místo Šnajdr Michal  SŠTŘ Nový Bydžov   225 bodů 

 

Soutěž byla provázena i vhodným doprovodným programem, první den návštěvou 

Zkušebnictví, a.s. Podnikatelská 547, Praha Běchovice, druhý den ve firmě iNELS, 
Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8, Karlín s prezentací a ukázkami systému 
inteligentních instalací. Po oba dny pak přednáškami firmy KOPOS Kolín jak pro 
pedagogický doprovod, tak i pro soutěžící žáky. 
Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo za účasti firemních partnerů. Slavnostního 

vyhodnocení se zúčastnil ředitel Střední školy – COPTH Mgr. Josef Ležal a Jiří Fivébr 

ZŘPV, který byl i vedoucím organizačním pracovníkem soutěže. Jednotlivým vítězným 

žákům a družstvům byly předány hodnotné praktické ceny. Prvním dvěma soutěžícím 

Františku Srpkovi ze SŠTŘ v Novém Bydžově a Zdeňku Holešovi ze SPŠ, SOŠ a SOU 

Hradec Králové předala pozvánky do celostátní soutěže odborných dovedností v rámci 

přehlídky České ručičky 2019 elektro-silnoproud, konané v Brně dne 11.4.2019 Ing. 

Renata Řezáčová ze Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova, příspěvková organizace. 

Soutěž úspěšně reprezentovala obor Elektrikář-silnoproud a byla přínosem pro profesní 

povědomí žáků a jejich motivaci k danému oboru. Byla i vhodnou přípravou žáků na 
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závěrečné zkoušky dle jednotného zadání a posílila i odborné kompetence účastníků 

soutěže v daném oboru.  

Co dodat závěrem. Historický úspěch našich žáků byl dán nejen kvalitní přípravou žáků 

na tuto soutěž ze strany pedagogů, ale i jejich přístupem, vlastní poctivou přípravou, kdy 

na rozdíl od minulých let projevili žáci vlastní zájem o co nejlepší umístění v této soutěži. 

Jejich aktivní přístup v přípravě se pak projevil i ve vlastní soutěži. Jejich úspěch pak 

může být příkladem i ostatním žákům naší školy, že ve svých znalostech a dovednostech 

se mohou směle srovnávat se žáky ostatních škol v regionu, a to za předpokladu, že budou 

hrdí na to, že reprezentují naší školu a do soutěže dají i velký kus svého srdce i svého já. 

A za to zaslouží František Srpek i Michal Šnajdr naše poděkování. 

 

 

 

V Novém Bydžově 4.3.2019     Ing. Lubomír Kořínek 

              

          

 

 

 


