Tisková zpráva

Krajské kolo středoškolské odborné činnosti: Student získá deset
tisíc za digitální "píchačku"
Olomouc 16. května 2014
Deset tisíc korun si vydělal student olomouckého Gymnázia Hejčín
Jakub Zárybnický, který se probojoval do krajského kola soutěžní
přehlídky Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v Olomouci. Vytvořil
aplikaci pro mobilní telefony, která zaznamenává pracovní činnost
zaměstnanců. Úspěšného studenta podpořilo i sdružení OK4Inovace.
„Ten projekt vypsala olomoucká společnost OLC Systems. Zaměstnává
totiž především programátory, kteří pracují současně na několika
projektech. Když potom mají zpětně vykazovat svou činnost, tak musejí
pracně dolovat z paměti, co kdy dělali. Díky mé aplikaci to jednoduše
zaznamenají v mobilním telefonu a mají přehled nejen oni sami, ale i
vedení firmy,“ vysvětlil princip osmnáctiletý Jakub Zárybnický, který bude
příští rok maturovat.
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Na Jakubovu odměnu se rovným dílem složily firma OLC Systems, která úkol s tímto tématem
vypsala, a sdružení OK4Inovace, které podporuje spojení vzdělávání s podnikáním. Právě
proto je partnerem krajského kola středoškolské soutěže. „V příštích letech se budeme snažit
získat finanční i odbornou podporu pro talentované studenty také od dalších firem
z Olomouckého kraje,“ uvedl Jiří Rudolf, místopředseda správní rady OK4Inovace.
Krajského kola SOČ se na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, která byla
dalším partnerem projektu, zúčastnilo 14. května pětaosmdesát studentů s 66 pracemi. „Je to
poprvé, co se tato soutěž koná v Olomouckém kraji na akademické půdě. Považuji to pro
středoškoláky za skvělou motivaci k dalšímu studiu,“ uvedl garant krajského kola Jan Lázna ze
Střední zdravotnické školy v Prostějově.
Do celostátního kola SOČ, které se koná v červnu v Plzni, se přímo probojovalo 18 studentů
z Olomouckého kraje. Dalších patnáct má šanci jít do finále, ale o jejich účasti rozhodne
v konkurenci dalších soutěžících ze všech krajů až celostátní komise.

OK4Inovace je zájmovým sdružením právnických osob založeným v roce 2011 za účelem realizace Regionální
inovační strategie Olomouckého kraje a podpory vzniku, rozvoje a komerčního uplatnění inovací vytvářených ve
firmách i výzkumných institucích. Sdružení je zapojeno také do dalších aktivit na podporu hospodářského rozvoje
olomouckého regionu, zejména v oblasti vzdělávání, lidských zdrojů a marketingu. Členy sdružení jsou Olomoucký
kraj, Statutární město Olomouc, Statutární město Přerov, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola logistiky,
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Agrární komora Olomouckého kraje, Nadační ústav regionální
spolupráce a klastr MedChemBio.
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Hana Marešová, proděkanka Pedagogické fakulty UP pro studijní zálěžitosti a celoživotní
vzdělávání – 585 635 006
Jan Lázna, garant SOČ v Olomouckém kraji – 732 109 933

