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V rámci projektu Do svûta, kter˘ financuje Jihomoravsk˘ krajsk˘ úfiad, probûhl na na‰í ‰kole projekt s názvem
S programem SolidWorks od teorie k praxi. Ke spolupráci na projektu byla oslovena Polytechnická prÛmyslová 
‰kola v Kirovsku. První ãást projektu probûhla ve dnech 20. - 26. záfií, kdy na‰i ‰kolu nav‰tívili studenti a uãitelé
z partnerské ‰koly. Po slavnostním zahájení a pfiivítání hostÛ vedením ‰koly byli studenti rozdûleni do pracovních
skupin, ve kter˘ch spoleãnû plnili zadané úkoly. Skupiny byly vÏdy rozdûleny tak, Ïe v kaÏdé byl zároveÀ ãesk˘ i rus-
k˘ student, takÏe pfii fie‰ení úkolÛ byla nutná komunikace v anglickém jazyce. 

První den bylo na programu spoleãné
fie‰ení tfií zadan˘ch úkolÛ v prostfiedí apli-
kace SolidWorks, kde v˘stupem ke kaÏdé-
mu úkolu byl prostorov˘ model tûlesa.
Jedním z v˘stupÛ bylo vytvofiení modelu
klíãenky se jménem Ïáka, která byla ná-
slednû vytisknuta na ‰kolní 3D tiskárnû.
Po dopoledním bloku spoleãné v˘uky by-
li hosté slavnostnû uvítáni také na radnici
mûsta paní starostkou Hanou Nedomovou
a potom následoval sportovní stmelovací
program. 

Následující den byla pro hosty
z Ruska naplánovaná odborná celodenní
exkurze ve  Stfiední technické ‰kole ve
Znojmû, kde bylo k vidûní moderní obrá-
bûcí centrum i tradiãní obrábûcí stroje.
U pfiíleÏitosti této náv‰tûvy si Ïáci také
prohlédli historické centrum mûsta. 

Ve stfiedu následoval opût v˘ukov˘ do-
polední blok, tentokrát v programování
v jazyce Visual Basic. V̆ sledkem t˘mové
práce byla aplikace Kalkulaãka, která po-
ãítala jednoduché matematické operace.
Po obûdû následovala odbornû technická
exkurze v boskovické firmû Lanik s.r.o.,
která se specializuje zejména na v˘robu
keramick˘ch filtrÛ pro odlitky. Bûhem své
dvacetileté existence se firma dostala aÏ
na ‰piãku ve své specializaci. Svoje v˘-
robky vyváÏí do celého svûta. PouÏité v˘-
robní technologie jsou unikátní a firma si
je samostatnû prÛbûÏnû vyvíjí a zdokona-
luje.

Pfiedposlední den pobytu byl pro ruské
i na‰e studenty pfiipraven poznávací v˘let za
krásami Moravského krasu. Samozfiejmou
souãástí byla prohlídka Punkevních jeskyní
a propasti Macocha. 

Závûreãn˘ den první ãásti projektu za-
ãal opût spoleãnou skupinovou prací, pfii
které Ïáci tvofiili plakáty a fotoknihy, kte-
ré pfiipomínaly prÛbûh celého t˘dne.

Dopolední blok byl zakonãen slavnostním
vyhlá‰ením v˘sledkÛ a zhodnocením celé-
ho projektu. Nejlep‰í t˘my byly odmûnû-
ny, ale v‰ichni si odnesli jako upomínku
na spoleãnû stráven˘ ãas vytisknuté klí-
ãenky, které si sami vymodelovali a kovo-
vou plaketu s logem ‰koly. 

Ve dnech 4. – 10. fiíjna probûhla druhá
ãást projektu,  kdy skupina na‰ich studen-
tÛ  odcestovala do Kirovska. Tentokrát 
byly sestaveny dvû smí‰ené pracovní sku-
piny a v prÛbûhu tfií dnÛ fie‰ily praktické 
úkoly, které na sebe funkãnû navazovaly.

První den, po slavnostním zahájení, tvo-
fiilo hlavní pracovní náplÀ kaÏdé skupiny
propojení tfií poãítaãÛ do lokální sítû po-
mocí optick˘ch a metalick˘ch UTP kabelÛ.
Dále museli Ïáci vytvofiit strukturované 
síÈové pfiipojení pomocí tûchto kabelÛ

a odpovídajících aktivních síÈov˘ch prvkÛ,
které mûli k dispozici. Nejvíc na‰e studen-
ty zaujala moÏnost vyzkou‰et si svafiování
optick˘ch kabelÛ. Po ukonãení pracovního
programu byla pro ãeské studenty pfiipra-
vena exkurze do pevnosti Orje‰ok, která je
úzce spojena s historií této oblasti.

Úterním úkolem pro obû skupiny bylo
konfigurování pfiipojen˘ch síÈov˘ch zafiíze-
ní, nastavení sluÏeb na serveru a provedení
konfigurace síÈov˘ch sluÏeb u klientsk˘ch
stanic. Zatímco ru‰tí studenti provádí tyto
operace bûÏnû, na‰i Ïáci mûli jedineãnou
moÏnost vyzkou‰et si v praxi teoretické 
poznatky získané ve v˘uce. Po vyfie‰ení za-
dan˘ch pracovních úkolÛ byla na odpoled-
ním programu exkurze v lodûnici Pella,
která se specializuje na v˘robu remorkérÛ,
záchranáfisk˘ch lodí i ledoborcÛ.

(http://www.pellaship.ru/). Exkurzi vedl
hlavní inÏen˘r lodûnice, kter˘ nám ukázal
kompletní v˘robní proces stavby lodí od
základní pfiípravy materiálu, pfies kon-
strukci trupu a paluby, montáÏe vybavení
a elektroinstalace aÏ po finální povrchové
úpravy. Po zhlédnutí jednotliv˘ch ãástí
v˘robního procesu si Ïáci detailnû pro-
hlédli koneãnou podobu jedné ze záchra-
náfisk˘ch lodí, kterou si mohli projít od
strojovny po kapitánsk˘ mÛstek.

Souãástí stfiedeãního dopoledního pra-
covního bloku bylo programování klient-
sk˘ch databázov˘ch aplikací pro anal˘zu
dat naãítan˘ch ze zkonstruovaného serve-
ru. KaÏd˘ pracovní úkol zadan˘ bûhem 
uplynul˘ch tfií dnÛ byl obodován a po
skonãení tfietího pracovního dne byly bo-
dy seãteny a následovalo slavnostní vyhlá-
‰ení vítûzÛ. Aãkoliv byl v˘sledek souãtu
bodÛ tûsn˘, vítûzi se nakonec stali v‰ichni
úãastníci projektu, jehoÏ úãelem bylo ne-
jen zvládnout zadané praktické úkoly, ale
pfiedev‰ím rozvíjet spolupráci a vzájem-
nou komunikaci.

Poslední dva dny pobytu byla pro ãeské
studenty pfiipravena prohlídka Petrohradu,
náv‰tûva ErmitáÏe a prohlídka Carského
Sela - letní rezidence rusk˘ch carÛ.

Pro v‰echny zúãastnûné byla vzájemná
spolupráce pfiínosná a inspirativní.
Studenti si nejen prohloubili své technické
znalosti a také jazykové a komunikaãní
dovednosti, ale zároveÀ mûli moÏnost po-
znat nûkteré kulturní a pfiírodní památky
i spoleãenské zvyklosti obou zemí. ¤edi-
telé ‰kol, pan Alexandr Michajloviã
Tolpygo i pan Pavel Vlach, vyjádfiili na-
dûji, Ïe se vzájemná spolupráce bude
úspû‰nû rozvíjet i do budoucna.
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Studenti a uãitelé pfied Polytechnickou prÛmyslovou ‰kolou v Kirovsku.


