Střední průmyslová škola,
střední odborná škola a střední odborné učiliště,
Nové Město nad Metují, Školní 1377

INFORMACE PRO ZÁ JEMCE O STUDIUM
Dny otevřených dveří
Zveme zájemce o studium, jejich rodiče, absolventy a veřejnost k prohlídce školy
Termíny

Pátek 24. listopadu 2017 - 9.00 až 18.00 hodin
Sobota 25. listopadu 2017 - 8.00 až 12.00 hodin
Program
Ukázky výuky a odborného výcviku, vybavení školy, informace o oborech
• Učební obory – Hlavní budova (Školní 1377)
• Studijní obory – Budova SPŠ (ČSA 376)
• Odborný výcvik – Pyramida (T. G. Masaryka 407)
• Ukázky z odborného výcviku technických oborů a oborů služeb.
• Prezentace cukrářů
• Připraví zákusky a občerstvení pro návštěvníky v budovách školy.
• Prezentace kuchařů a číšníků
• Ve školní jídelně – Kasárna (ČSA 428).
• Uvaří a nabídnou návštěvníkům oběd ve stylu „STAROČESKÁ KUCHYNĚ V MODERNÍ GASTRONOMII“.
• Prezentace kadeřnic
• Ve školním kadeřnictví – Budova SPŠ (ČSA 376).
• Zdarma ostříhají dámské, pánské, dětské vlasy, provedou foukanou ondulaci s konečnou úpravou.

Prezentace firem
• Ukázky firem, ve kterých probíhá odborná praxe žáků a kde nacházejí naši absolventi uplatnění.
• Prezentace novoměstských modelářů a řada dalších zajímavých ukázek.

Přijímací zkoušky nanečisto
• Uchazečům o studium na naší škole zábavnou formou pomůžeme s přípravou na přijímací zkoušky.
• „Přijímačky nanečisto“ organizujeme dva měsíce před termínem celostátních přijímacích zkoušek.

Klub techniky a robotiky pro žáky ZŠ
• Pro uchazeče o studium a žáky základních škol pořádáme robotický kroužek se zajímavým programem:
• Stavba a programování Lego robotů, počítačové modelování a 3D tisk součástek robotů,
• stavba vlastních mechanismů a robotů a jejich programování pomocí mikročipů Arduino.

• Kroužek začíná v říjnu a zájemci se mohou přihlásit na adrese WWW.ROBOWIKI.CZ
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