
                                    
  

 

 

PLYNAŘ ROKU 2023 
 

školní kolo 5. ledna 2023 
 

 

Dne 5. ledna 2023 se konalo školní kolo soutěže Plynař roku 2023, které pořádala Střední škola 

stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace ve spolupráci se společností GasNet, 

s.r.o., která je hlavním sponzorem soutěže. Soutěž se konala pod záštitou Ing. Petra Zajíčka, MBA, 

ředitele speciálních prací GasNet.  

Dvoučlenná družstva měla za úkol v šestihodinovém bloku absolvovat písemný test v části 

teoretické a v části praktické dva úkoly:  

1. úkol – napojení plynoměru na ocelové potrubí.  

2. úkol – montáž plynovodní přípojky, HUP a domovního plynovodu.  

Výkony soutěžících byly hodnoceny v průběhu celé soutěže hodnotící komisí.  

Členové komise: Mgr. Jan Foltýn, MBA, Bc. Jan Polášek, Lukáš Rosendorf, Mgr. Petr Vítek. 

Vítězné družstvo postoupilo do republikového finále, které proběhne ve dnech 1. – 3. března 2023 

v rámci akce MISTŘI VŠEDNÍCH DNŮ 2023, která je doprovodných programem Stavebního 

veletrhu na BVV.  

MISTŘI VŠEDNÍCH DNŮ – název unikátní třídenní akce, pořádané naší školou, která přivede na 

jedno místo nejlepší žáky odborných škol v sedmi oborech. O tituly mistrů České republiky se  

v pavilonu P společně utkají mladí klempíři, pokrývači, tesaři, kominíci, zedníci, čalouníci a 

mechanici plynových zařízení. Při Stavebním veletrhu budou dále probíhat pod pořadatelstvím jiných 

škol tradiční soutěže: Učeň instalatér a Mistrovství ČR v oboru truhlář.  

Smyslem všech soutěží je zviditelnit dovednosti mladých řemeslníků, kvalitní práci odborných škol 

a propagovat řemesla.  

 
 
  



                                    
  

 
 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE 
 
 

středa 4. 1. 2023 

 
přípravný den: přejímka materiálu 
   kontrola teoretické části – písemný test 

kontrola výrobní dokumentace a propozic 
   kontrola pracoviště 
 
Zodpovídá:  Mgr. Jan Foltýn MBA, Bc. Jan Polášek, Lukáš Rosendorf 
 
 
 

čtvrtek 5. 1. 2023 

   

  7,50 -   8,00  nástup soutěžících v učebně celoživotního učení SŠSŘ B-B 
  8,00 -   9,30  teoretická část – testy (psací potřeby s sebou) 
  9,30 -   9,45  přesun na praktickou část do budovy K (pracovní oblečení) 
10,30 - 12,00  soutěž družstev 
12,00 - 12,30  oběd  
12,30 - 14,30 soutěž družstev, úklid pracoviště a předání hotového díla 
14,30    závěrečné vyhodnocení 
 
Zodpovídá:  Mgr. Jan Foltýn MBA, Bc. Jan Polášek, Lukáš Rosendorf,  

Mgr. Petr Vítek 
 
 
 
Fotogalerie ze soutěže: https://eu.zonerama.com/FotkySkolaBosonohy/Album/9339035 

https://eu.zonerama.com/FotkySkolaBosonohy/Album/9339035

