Víte, co je Ústecký Dent?
Pokud si dáváte toto slovní spojení do souvislosti se zuby, máte pravdu. Jedná se o soutěž
žáků a studentů, budoucích zubních techniků, v kreslení a modelování zubů, která letos proběhla
ve dnech 16. a 17. ledna 2018. Loňský pilotní ročník soutěže se setkal s mimořádným úspěchem, což
nás zavazovalo uspořádat další ročník a možná tím přispět i k vytvoření nové tradice na naší škole.
Tentokrát jsme byli opravdu kompletní, neboť zástupci studijních oborů Asistent zubního technika
a Diplomovaný zubní technik i se svými doprovázejícími pedagogy přijeli ze všech koutů České
republiky. Celé akci dodali mezinárodní rozměr i studenti z Německa, konkrétně Berlína.
Soutěžní den na ústecké VOŠZ a SŠZ slavnostně zahájili ředitelka školy PhDr. Miroslava
Zoubková, Mgr. et Bc. Petr Šmíd, náměstek hejtmana pro školství, a Ing. Dagmar Waicová, vedoucí
odboru školství KÚ Ústeckého kraje. Po organizačních informacích odborné učitelky Miroslavy
Hnízdilové, jež byla zároveň se svým realizačním týmem i odborným garantem, se všichni odebrali
do areálu zubních techniků, kde se zhostili dvou soutěžních disciplín. V první disciplíně se hodnotila
kresba žvýkací plochy prvního horního moláru (tj. horní šestky). Kritérium co nejvíce se přiblížit
zvolenou kresebnou technikou virtuálně vymodelované předloze bylo pro soutěžící obzvlášť obtížné.
Druhým úkolem soutěžících byla modelace prvního dolního moláru (tj. dolní šestky) a druhého
dolního premoláru (tj. dolní pětky). Šlo zde především o precizní voskovou modelaci a morfologické
vystižení jejich přirozenosti. K dispozici měli účastníci též speciální modelovací vosky a elektrické
modelovací nože, které poskytli pro tento účel sponzoři. Bez nich a přispění Krajského úřadu by
nemohla tato akce proběhnout.
Hodnotící komise složená z tuzemských a zahraničních odborníků z praxe měla před sebou
opravdu složitý úkol, a to vybrat a ocenit nejlepší práce. Všechny byly na velmi profesionální úrovni
a většinou velmi vyrovnané. Komise nakonec rozhodla, že první místo v kresbě získá Ryglová Olga ze
SZŠ a VOŠZ Nymburk, druhé místo patřilo Českým Budějovicím a třetí opět Nymburku.
V modelovacích technikách se nejlépe umístila opět Olga Ryglová, druhou pozici obsadila Praha
a třetí Karlovy Vary. Jelikož každá škola měla vždy dva zástupce mezi soutěžícími, stala se po
celkovém součtu bodů nejúspěšnější školou SZŠ a VOŠZ z Nymburka. Pořádající škola obsadila čtvrtou
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a Vanesse Houngbedjiové studující druhým rokem obor Diplomovaný zubní technik. Vítězové obdrželi
od zástupců podporovatelů velmi hodnotné ceny. Ocenění též předali předseda výboru pro
zdravotnictví Ústeckého kraje Bc. Pavel Csonka a prezidentka Komory zubních techniků Alexandra
Seidlová.
V průběhu soutěže se nejen pracovalo, ale po náročném dni se mohli všichni též odreagovat
na zábavném společenském večeru v Bowling Restaurant Centru na Klíši.
Na závěr nelze než konstatovat, že velmi pozitivní reakce všech účastníků nás opět zavazuje
uspořádat soutěž i v příštím roce.
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