
Seřizovači ze SŠTZ Mohelnice opět na bedně 

Již od počátku letošního kalendářního roku se naše škola připravovala na významnou 

nadregionální akci partnerských škol a firmy Siemens s.r.o.  Akce se již po několik let 

jmenuje dle řídícího a programovacího systému, který se používá u CNC obráběcích strojů, 

Sinumerik. 

Pro letošní rok se stala místem klání tříčlenných družstev Střední škola technická a 

zemědělská Mohelnice. Naše škola byla v roce 2017 držitelem poháru pro vítěze a bylo 

v rukou vedoucího týmu pana Jaroslava Valenty připravit partu kluků z oboru Mechanik 

seřizovač takovým způsobem, aby uspěli znovu co nejlépe. Tým se podílel nejen na odborné 

přípravě, ale musel vypracovat velmi náročné zadání, které již tradičně připravuje VUT Brno. 

Tato zadání například řeší studenti VŠ ve třetím a čtvrtém ročníku fakulty obrábění. Pan 

doktor Polcer se opět strojírensky pochlapil a zadání s názvem „Mlýnek na bylinky“ bylo 

náročným oříškem plným možných inovativních programátorských a strojírenských přístupů. 

Vypracované řešení se nejen odevzdává na VUT Brno, ale musí se také odborně prezentovat a 

samozřejmě reálně na školních CNC strojích i vyrobit. Samotné vyhodnocení a ocenění 

nejlepších týmů z celé republiky v rámci Sinumerik cupu pak proběhlo právě na naší škole ve 

dnech 25. a 26. 10. 2018. Této akce se účastnili nejen soutěžící týmy, ale i významné 

osobnosti firmy Siemens s.r.o. a VUT Brno. Do akce přijalo také pozvání vedení firmy ZLKL 

Loštice, kde v zastoupení majitele a jednatele firmy Ing. Ladislava Brázdila a vedoucího Ing. 

Karla Zemana zazněla slova o významu strojírenství a potřebě nové mladé generace, která 

bude zvládat činnosti spojené s řízením, výrobou a údržbou CNC strojů. Na propojenost škol 

a firem kladl nemalý důraz i další řečník Ing. Pavel Pěnička ředitel místního závodu Siemens 

s.r.o. elektromotory Mohelnice, který vyzdvihl vzornou spolupráci jak firmy, tak Střední 

školy technické a zemědělské Mohelnice. Shrnul benefity, které firma nabízí žákům a vyslovil 

zdar nejen akci, ale i technickému školství vůbec. Upozornil na nutnost rozvíjet i další 

navazující obor jako je například elektrotechnika. 

Tým naší školy ve složení Tomáš Nátěsta, Vojtěch Pros, Lukáš Ramert a Jiří Wiedermann 

obsadil výborné druhé místo s minimálním bodovým odstupem od prvních Domažlic. Velké 

poděkování patří zejména panu Jaroslavu Valentovi, který tým odborně připravil a byl 

konzultantem práce. Významný úspěch našich žáků vypovídá nejen o kvalitě vzdělávání na 

škole, ale i o neustálých inovativních přístupech ve vzdělávání technických oborů. 

Naše škola využila pořadatelství tohoto ročníku a při této příležitosti byl oceněn ředitelem 

školy Mgr. Jiřím Ženožičkou a předsedkyní nadačního fondu Mgr. Pavlou Krbcovou žák 

oboru Mechanik seřizovač Tomáš Nátěsta za vzornou reprezentaci školy nejen v této soutěži, 

ale i v soutěži mladých programátorů pořádané na Mezinárodním strojírenském veletrhu v 

Brně, kde v těžké celostátní konkurenci obsadil krásné 3. místo. Přejeme mu také úspěšné 

složení maturity a pokračování ve studiu na vybrané vysoké škole.   

V závěru celou akci zhodnotil Ing. Tomáš Duba ředitel prodeje Motion Control Siemens s.r.o. 

z Prahy, který vyjádřil podporu akci i pro příští ročník a uvedl nové mechanismy pro další 



spolupráce firmy a škol. Zároveň všem oznámil místo konání příštího ročníků soutěže, která 

se bude konat na  SOU v Domažlicích. 

Chtěli bychom touto cestou také poděkovat sponzorům akce firmě Siemens s.r.o. a ZLKL 

Loštice za hodnotné ceny a podporu vedením firem ve formě uspořádání tematických 

prohlídek závodů se zaměřením na programování a výrobu na CNC strojích. Naše škola se 

podílela nejen organizačně, ale i prostřednictvím svého nadačního fondu ocenila vítěze 

soutěže. 

Jsme velmi rádi, že Střední škola technická a zemědělská Mohelnice takto vzorně díky svým 

žákům a pedagogům reprezentovala nejen město Mohelnice, ale i Olomoucký kraj, který je 

jejím zřizovatelem. 
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