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Po - Pá 6.00 - 15.00, So (duben - fiíjen) 8.00 - 11.00

Tel.: 516 474 323, mob.: 606 664 463
e-mail: letovice@sdkovosrot.cz

PraÏská 78
Letovice
• prodej ·TùRKU, PÍSKU,

KAâÍRKU
• odvoz a v˘kup

ÎELEZNÉHO ·ROTU, 
BAREVN¯CH KOVÒ

• prodej UÎITKOVÉHO 
MATERIÁLU

Rozvoz materiálu pfiímo k zákazníkovi

NOVINKA! Oblázky od Dunaje

prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky

Od minulého ‰kolního roku totiÏ nabí-
zí prÛmyslovka v rámci projektu
Podpora pfiírodovûdného a technického
vzdûlávání volnoãasov˘ krouÏek
Robotika a CNC hravû urãen˘ ÏákÛm
základních ‰kol i stávajícím studentÛm
prÛmyslovky. Ano, právû hra a zábava
jsou hlavní atributy této aktivity. Za nimi

se ov‰em skr˘vá odborná technická do-
vednost. Ona hra a zábava má své nau-
kové jádro. Tfiicet robotick˘ch stavebnic
Lego Mindstorms a Merkur Education
umoÏÀuje ÏákÛm sestavovat libovolného
robota a nauãit ho „poslouchat”. A to uÏ
je jin˘ level. Mnohdy se nikomu ani ne-
chce odejít. A to pro nû prÛmyslovka pfii-

pravila dal‰í vychytávky: robotickou ru-
ku s dopravníkov˘m pásem, 3D tiskár-
ny, pracovi‰tû ãíslicové techniky i malé
CNC frézky. Rozzáfiené oãi mlad˘ch
„ajÈákÛ”, ktefií promy‰len˘mi pfiíkazy
rozpohybují svá monstra, jsou asi tou
nejvût‰í odmûnou v‰em, ktefií se o exi-
stenci a chod krouÏku zaslouÏili.

Na‰e ‰kola se tímto zpÛsobem snaÏí
najít cestu k budoucím programátorÛm,
v˘vojáfiÛm, konstruktérÛm a moÏná i ob-
jevit technické talenty a vytáhnout je
z pasivního pfiístupu k poãítaãÛm, které
mnoh˘m zaplÀují ve‰ker˘ voln˘ ãas.
Nutno podotknout, Ïe se nám to dafií a dí-
ky zájmu ÏákÛ základních ‰kol sdruÏení
CIRSIA, funguje krouÏek i v leto‰ním
roce. Dvefie jsou otevfieny v‰em, kdo si
chtûjí „hrát” a zároveÀ se i nûco nauãit.
Takov˘ je souãasn˘ svût a jedovnická
prÛmyslovka se na nûj snaÏí reagovat. 

Pfiijìte mezi nás a zaãnûte v Jedovnicích
studovat jeden z nabízen˘ch oborÛ:
Strojírenství – v˘poãetní systémy
CAD/CAM, kde se nauãíte pracovat v pro-
stfiedí Solid Works, dostanete prostor pro
vlastní tvÛrãí pfiístup a pod vedením zku‰e-
n˘ch pedagogÛ objevíte svût konstruktéra,
programátora CNC strojÛ ãi technologa.

Informaãní technologie – elektronic-
ké poãítaãové systémy a informatika
v administrativû – jsou obory plné auto-
matizace a robotiky, ve kter˘ch zjistíte,
Ïe poãítaãe nejsou dobré jen ke hraní
her, ale skr˘vají v sobû mnohem víc.

SP· Jedovnice nabízí pro ‰kolní rok
2015/2016 také tfiílet˘ uãební obor
Modeláfi a Slévaã.

Na vidûnou pfii dnech otevfien˘ch
dvefií!

Text: Mgr. Milo‰ ·ebela
Foto: archiv ‰koly

Dny otevfien˘ch dvefií 
na na‰í ‰kole:

4. 12. 2014 ãtvrtek 11.00 – 17.30
6. 12. 2014 sobota 9.00 – 13.00
20. 1. 2015 úter˘ 11.00 – 17.30
24. 1. 2015 sobota 9.00 – 13.00

SP· Jedovnice
Na Vûtfiáku 463, 679 06 Jedovnice

Tel.: 516 490 601
e-mail: skola@spsjedovnice.cz

www.spsjedovnice.cz

NEBOJÍ SE ROBOTÒ

Studenti na‰í ‰koly a programovatelní roboti. 

Naopak, sami si je staví, uãí chodit ãi sledovat ãáru, skládat slavnou Rubikovu kostku, dokon-
ce je pfiinutí mezi sebou bojovat. Fantazii se meze nekladou. Stfiední prÛmyslová ‰kola
v Jedovnicích a programovatelní roboti je spojení, na které si vefiejnost pomalu zvyká. Hlavnû ta
Ïákovská na základních ‰kolách blízkého okolí.
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