Krajské kolo SOČ, Zlínský kraj
21. 4. 2017, Gymnázium JAK a JŠ Uherský Brod

V pátek 21. 4. 2017 proběhlo pod záštitou radního Zlínského kraje pro školství Mgr.
Petra Gazdíka na Gymnáziu J. A. Komenského a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky Uherský Brod už pojedenácté krajské kolo přehlídky studentských prací
Středoškolské odborné činnosti - SOČ. Letos se přehlídky zúčastnilo celkem 80 prací
ze 17 oborů a zapojilo se 94 soutěžících, protože některé práce obhajovaly vícečlenné týmy.
V porotě zasedlo celkem 46 porotců převážně ze škol celého kraje. Přehlídky se osobně
zúčastnil předseda ústřední poroty SOČ doc. Ing. Jakub Fischer, Ph. D. Při slavnostním
zahájení byl i místostarosta Uherského Brodu Mgr. David Surý. Porotci vybrali celkem
15 postupujících do celostátního kola a 10 prací navrhují do licitačního výběru z druhého,
případně třetího místa. Už 39. ročník celostátní přehlídky se bude konat od 16. 6. do
18. 6. 2017 v Boskovicích.
Mezi nejvíce obsazené obory patřily chemie, zdravotnictví, informatika, pedagogika a
učební pomůcky. Velmi zajímavé práce byly tradičně z elektrotechniky: „Elektronické váhy
včelích úlů“ nebo ze strojírenství „Plazmová CNC řezačka“. Zde je vidět, že ve Zlínském
kraji roste nová generace tvořivých, technicky zaměřených lidí. Všem postupujícím přejeme
hodně úspěchů v celostátním kole.
Podrobnější výsledky jsou na webu gymnázia: www.gjak.cz - SOČ.
Generálním partnerem byla společnost CZ.NIC, která vítězům informatiky rozdala
finanční odměny a přispěla na organizaci soutěže. Dalším významným partnerem bylo Město
Uherský Brod, které z velké části přispělo na celodenní občerstvení pro všechny účastníky a
propagaci této akce na veřejnosti. Na ceny pro vítěze a další provozní náklady přispěl více jak
40 000,- Kč také Zlínský kraj, zřizovatel naší školy. Všem těmto partnerům velmi děkujeme.
Pochvalné zprávy přicházejí od porotců, vždyť někteří absolvovali všech 11 ročníků.
O celou přípravu, průběh a vyhodnocení se staral zástupce ředitele gymnázia
RNDr. Drahoslav Viktorýn.

