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Prohlídka ‰koly dle domluvy

Pfiihlá‰ky je moÏno podat do 28. fiíjna 2016.

ZÍSKEJ TITUL DiS na VO·
STUDIEM po MATURITù
• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 

– finanãní fiízení a zdaÀování

• EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 
– ekonomika nemovitého majetku

• CESTOVNÍ RUCH

• FINANâNICTVÍ A BANKOVNICTVÍ

• DIPLOMOVANÁ V·EOBECNÁ SESTRA

Ke spolupráci byla opût oslovena
Polytechnická prÛmyslová ‰kola
v Kirovsku. První ãást projektu probû-
hla ve dnech 4. - 10. záfií, kdy na‰i stu-
denti a uãitelé nav‰tívili partnerskou
‰kolu. Po slavnostním zahájení a pfii-
vítání hostÛ vedením ‰koly byli 
studenti rozdûleni do pracovních sku-
pin, ve kter˘ch spoleãnû plnili zadané
úkoly. Skupiny byly vÏdy rozdûleny
tak, Ïe v kaÏdé byl zároveÀ ãesk˘
i rusk˘ student, takÏe pfii fie‰ení úkolÛ
byla nutná komunikace v anglickém
jazyce. Náplní v˘ukového bloku byla
spoleãná práce v oblasti propojování
poãítaãÛ do místní LAN sítû ‰koly,
v˘roba UTP kabeláÏe a následná 
instalace a konfigurace pracovních
stanic. Dal‰í ãást spoleãné v˘uky byla
zamûfiena na práci v CAM systému,
kde mûli studenti za úkol vymodelo-
vat jednoduch˘ rotaãní díl a následnû
vytvofiit CNC program pro obrábûní
daného tvaru na soustruhu.

Kromû pracovního programu ve ‰ko-
le mûli Ïáci moÏnost seznámit se s his-
torick˘mi a kulturními památkami
Leningradské oblasti. Nejvíce se v‰em
líbila exkurze v lodûnici Pella, která se
specializuje na v˘robu remorkérÛ, zá-
chranáfisk˘ch lodí i ledoborcÛ. Velk˘ 
ohlas mûla také multimediální show
v Petrodvorcích pod názvem Sovûtsk˘
Hollywood.

Druhá ãást projektu probíhala ve
dnech 11. - 17. záfií v na‰í ‰kole, nápl-
ní v˘uky byla práce s programem
SolidWorks. Studenti dostali zajímav˘
úkol, a to aby se pokusili vymodelo-
vat 3D model raketoplánu. Spoleãné
úsilí vedlo ke zdárnému konci a mo-
dely se zdafiily a následnû pak byly
vytisknuty na ‰kolní 3D tiskárnû.
Vytisknuté modely slavily obrovsk˘
úspûch, a tak si je studenti z Ruska ro-
zebrali jako upomínkové pfiedmûty.
V dal‰ím bloku byla v˘uka zamûfiena
na moderní programovací techniky -

konkrétnû na programování Lego 
robotÛ. Mezi hlavní cíle v˘uky pro-
gramování robotÛ patfiily dílãí úkoly,
které studenti plnili v jednotliv˘ch
lekcích.  Napfiíklad rozpohybovat ro-
bota tak, aby pomocí senzorÛ trasy
projel bludi‰tûm atp. 

Z doprovodného programu, kter˘ na-
‰e ‰kola nabídla, ruské Ïáky a uãitele
nejvíce zaujala náv‰tûva Moravského
krasu a prohlídka Prahy.

Na‰i i ru‰tí uãitelé se shodli na tom,

Ïe druhá ãást projektu probûhla úspû‰-
nû. Studenti si nejen prohloubili své
technické znalosti a také jazykové a ko-
munikaãní dovednosti, ale zároveÀ mûli
moÏnost poznat nûkteré kulturní a pfií-
rodní památky obou krajÛ. Úãastníci
projektu doufají, Ïe zapoãatá spoluprá-
ce se bude úspû‰nû prohlubovat i do 
budoucna.
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VO· a S· Boskovice
V rámci projektu Do svûta, kter˘ financuje Jihomoravsk˘ krajsk˘ úfiad,

probûhl na na‰í ‰kole projekt s názvem S programem SolidWorks od teorie
k mechatronice. 


