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V období školního roku 2014/2015 realizuje
Vyso ina Education projekt OP VK

ICT nás baví
reg. íslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015

Hlavním cílem projektu je zvýšení dovedností 
pedagogických pracovník     základních a st ed-
ních škol p i zavád ní informa ních a komuni-
ka ních technologií do výuky. P i jeho realizaci 
v Kraji Vyso ina spolupracujeme se školami, které 
projevily zájem o ú ast v projektu, o vzd lávání 
a aktivity v n m realizované. U itelé t chto škol 
budou podpo eni v rozvoji svých dovedností mo-
derními formami vzd lávání podporujícími zavá-
d ní dotykových IT technologií do výuky formou 
vzd lávacích seminá  a metodického vedení. 

podrobnosti hledejte na
www.vys-edu.cz/projekty

Mgr. Ivo Kuttelwascher,
metodik vzd lávání

z11-educjZ

V červnu a září tohoto roku probí-
haly na jihlavské polytechnice státní 
závěrečné zkoušky včetně obhajob ba-
kalářských prací. 

Ne jinak tomu bylo na katedře elek-
trotechniky a informatiky, kde své 
bakalářské práce obhajovali studenti 
oborů Počítačové systémy a Aplikova-
ná informatika.

V těchto technických oborech bylo 
v daném období úspěšně obhájeno 
celkem 28 prací, z toho 17 v oboru 
Aplikovaná informatika a 11 v obo-
ru Počítačové systémy. Jak uvádí ve-

doucí katedry elektrotechniky a in-
formatiky VŠPJ Michal Vopálenský: 
„Většina bakalářských prací zpraco-
vávala konkrétní prakticky zaměřené 
téma obvykle na zadání z aplikační 
sféry.“ Vznikla tak například soft wa-
rová aplikace k určení výřezů klád 
pomocí průmyslové kamery pro jih-
lavskou fi rmu zabývající se automa-
tizací, aplikace pro správu pojistných 
smluv pro makléřskou fi rmu, řešení 
počítačové sítě pro lyžařské středis-
ko na Vysočině či aplikace zpraco-
vávající data ze silniční a drážní váhy 

pro akciovou společnost podnikající 
v zemědělství.

Pokračovala také úspěšná spoluprá-
ce s krajskými informatiky. „Výstupy 
z bakalářských prací studentů jihlavské 
polytechniky v letošním roce mají podobu 
například podpůrné aplikace pro porotce 
soutěže Zlatý erb, zprovoznění sítě Edu-
roam v jihlavské nemocnici či intranetové 
aplikace krajské knihovny. Se spoluprací 
samozřejmě počítáme i do budoucna,“ 
sdělil Petr Pavlinec, vedoucí odboru 
informatiky Krajského úřadu Kraje 
Vysočina.

K zajímavým výstupům student-
ských prací patří také víceotáčkový 
absolutní snímač úhlové polohy, apli-
kace pro vizualizaci prošlých GPS tras, 
aplikace automatizace řízení minipivo-
varu či 3D LED krychle. „Naší snahou 
je, aby témata bakalářských prací pokud 
možno vycházela z aplikační sféry a do-
sažené výstupy měly praktické uplatnění, 
tedy aby studenti prokázali svoji plnou 
uplatnitelnost již během studia,“ dodá-
vá docent Jan Voráček, prorektor pro 
tvůrčí činnost VŠPJ a garant oboru 
Aplikovaná informatika. -tz-

Na VŠPJ vznikla aplikace pro porotce, 
automatizace minipivovaru i 3D LED krychle

nabízí žákům a uchazečům s ukončenou povinnou 9letou docházkou 
vyučení těmto profesím:

 zedník  truhlář  malíř-natěrač  švadlena  čalouník
kuchař  pečovatelka  cukrář  zámečník

Délka přípravy v učebních oborech je 3 roky a je ukončena výučním listem. Praktická škola je dvouletá
se závěrečným vysvědčením. Ubytování a stravování je zajištěno.

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskutečníSrdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se uskuteční
v pátek 14. 11. 2014 v době od 8.00 do 16.30 hod.v pátek 14. 11. 2014 v době od 8.00 do 16.30 hod.
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