Zpráva o školním a okresním kole SOČ
V letošním školním roce byly vypracovány a přihlášeny do soutěže tři studentské
práce SOČ. Studenti Jan Carbol a David Dvorský (3. A) zpracovali práci pod
názvem Postup právnické osoby při sestavení měsíčního přiznání k DPH. Tato
studentská práce byla zařazena do oboru 13: ekonomika a řízení. Student Lukáš
Kvasniak (4. B) zpracoval práci pod názvem Protiletecká raketová základna
Panské Nové Dvory, která soutěžila v oboru 16: historie. Student třídy 6. B Martin
Alex Nalepa vypracoval odbornou práci pod názvem Vliv procesních parametrů na
přípravu biodegradabilních vláken generovaných pomocí elektrostatického
zvlákňování. Práce Martina Alexe Nalepy byla zařazena do oboru SOČ 3: chemie.
Obhajoby prací proběhly v týdnu od 18. do 22. března 2019. Školní obhajoba
se skládala z desetiminutové prezentace práce a následné diskuze. Práci hodnotila
tříčlenná školní komise SOČ složená z vyučujících a školního organizátora soutěže.
Obhajobám přihlížely vybrané třídy školy - v prvním případě třídy 2. A a 4. C, u
druhé práce třídy 3. C a 5. A a u poslední práce třída 6. B. Všechny tři práce byly
obhájeny a doporučeny k postupu do okresního kola soutěže.

Školní obhajoba Martina Alexe Nalepy v posluchárně chemie

Okresní kolo SOČ proběhlo ve čtvrtek dne 4. dubna 2019 na Střední
průmyslové škole ve Frýdku-Místku. Za celý okres bylo do soutěže přihlášeno 18
prací, z toho připadalo 8 prací na gymnázia. Obhajoby prací našich studentů
proběhly úspěšně a okresní komise SOČ doporučila všechny práce k postupu do
krajského kola. Práce Martina Alexe Nalepy postoupila z prvního místa, práce
Jana Carbola a Davida Dvorského rovněž z prvního místa a práce Lukáše
Kvasniaka z 2. místa. Všichni studenti postupují do krajského kola SOČ, které
proběhne 10. května 2019 na VŠB-TU v Ostravě-Porubě.
Děkujeme našim studentů za výbornou reprezentaci školy a přejeme jim
hodně štěstí v krajském kole SOČ.
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