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Vysokoškoláci ze zahraničí se
v Jihlavě učí, jak řídit zoo
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) ve spolupráci se Zoo
Jihlava pořádala už potřetí takzvaný International Business Week,
tedy mezinárodní týden projektových aktivit. Kromě studentů VŠPJ na něj přijeli studenti z
Portugalska, Belgie, Nizozemska,
Francie, Litvy a Lotyšska. Studenti byli rozděleni do mezinárodních týmů, v nichž řešili zadanou
případovou studii vycházející z
reálné situace Zoo Jihlava. Tématem bylo rozhodování o možnostech financování rozvoje zoologické zahrady. Svá řešení jednotlivé
týmy odprezentovali na závěr týdne, komunikačním jazykem byla
angličtina.
Na studenty čekaly během týdne i kulturní a sociální aktivity. „Cílem akce je pomoci budovat
dovednosti, pracovat v mezinárodním týmu, ale i komunikovat v cizím
jazyce. Studenti se ale navíc seznámí s Jihlavou, historickými památkami i současností – na programu
je mimo jiné i exkurze v Pivovaru
Ježek“, uvedla organizátorka Martina Chalupová.
Studenti jihlavské školy se
během letošního akademického
roku zapojili do aktivit také na
zahraničních školách. „Celkem 56
studentů vycestovalo na mezinárodní týdny do Belgie, Dánska, Finska,
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Školství

Lotyšska, Nizozemska, Polska, Portugalska a Francie, kde měli možnost poznat prostředí, týmovou výuku a studenty jiných škol, ale získali
především zajímavé zkušenosti pro
své další studium, případně i bakalářskou práci,“ uzavírá Martina
Chalupová.
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Jihlavští studenti navrhují
Významné české technické
památky a stavby postaví jihlavští studenti v 9. ročníku celostátní
soutěže Stavby z vlnité lepenky.
Letos se přihlásilo rekordních
26 středních stavebních škol ze
všech krajů České republiky, mezi
nimi i Střední škola stavební Jihlava. Studenti budou vyrábět modely z vlnité lepenky a autoři těch
nejlepších si rozdělí ceny ve výši

40 tis. korun. Cílem projektu je
poukázat na všestranné využití
vlnité lepenky a zejména pak na
její ekologické přednosti.
„Popularita technických památek a staveb stále roste. Lidé rádi
navštěvují různé přehrady, vodárny, větrné mlýny nebo vysoké pece
a hutě,“ vysvětluje volbu zástupce
Svazu výrobců vlnitých lepenek
Pavel Sobol.
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