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Školství...

Žáci SŠ stavební navštívili Francii
Stáž jsme zakončili zhodnocením s paní
Marie-Ange Chalvet, která se o nás obětavě starala a organizačně zajišťovala celou naši stáž, a
instalatérským mistrem panem Brunem Leconte. Vzájemně jsme si společně s učni vyměnili dojmy a připomínky ke všem částem našeho
pobytu (práce, exkurze, ubytování, stravování,…),“ doplnil Kučera.
V jednotlivých vyjádřeních všech účastníků zaznívala spokojenost s celou stáží studentů jihlavské stavební školy.
-lm-

ti obdivovali katedrálu a historické centrum
Troyes, viděli výrobu akrylátových van ve
firmě Kohler, prošli si a seznámili se s plně
automatizovaným provozem teplárny na
biomasu v Chartreux, která spaluje dřevěné
štěpky a slámu.
„Zástupce ředitele BTP CFA pan Eric
Lefranc nás vzal na prohlídku radnice ve vesnici, kde je členem rady a ukázal nám a vysvětlil
princip vytápění této radnice prostřednictvím
tepelného čerpadla.

DŘEVAŘSKÁ A NÁBYTKÁŘSKÁ VÝROBA

pedagog Kučera.
Druhý týden 28. 11.-3. 12. 2016: práce na
projektu „měděný model Eiffelovy věže“
Pod vedením mistra Luboše Jakubů pracovali, tentokrát už samostatně, naši učni
na výrobě modelu Eiffelovy věže z měděných trubek podle výkresu a návrhu Bruna
Leconte. Výroba modelu zahrnovala práce
jako řezání, ohýbání, svařování atd.
Stejně jako v předešlém týdnu byla práce
v dílnách kombinována exkurzemi. Studen-

Telefon: ředitel - 567 224 941, 731 471 061
sekretariát - 567 224 942, 731 471 062, ústředna - 567 112 811
E-mail: ivana.dvorakova@outlook.cz
Internetové stránky: www.sskola-trest.cz
Ubytování a stravování poskytujeme přímo v areálu školy.
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POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

Srdečně zveme
všechny zájemce
do areálu školy
v Třešti, K Valše 38

Mariánské náměstí 72, 394 94 Černovice, tel.: 565 492 182,
www.uciliste-cernovice.cz, ou.prs.cernovice@iol.cz

Vysoká škola polytechnická Jihlava

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

nabízí studium technických, ekonomických i zdravotnických
oborů s praxí.

NOVÉ

NOVÉ

Kontakt: Bc. Marie Baštová , tel.: 606 367 221

NOVÉ

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.
j01-oučD
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Bakalářské studijní obory v prezenční (P) i kombinované
(K) formě studia:

NOVÉ

 zedník  truhlář  malíř-natěrač

Navštivte nás v den otevřených dveří 2. února.

NOVÉ

Na přelomu listopadu a prosince žáci
2. a 3. ročníku oboru instalatér SŠ stavební Jihlava absolvovali v rámci projektu Erasmus+ stáž ve Francii.
Sedm žáků (Ondřej Fiala, Luděk Havlín,
Martin Hrubý, Robin Ryšánek, Josef Sobotka, Jiří Skořepa a Jan Smejkal) se společně s učitelem všeobecných předmětů Mgr.
Tomášem Kučerou a mistrem odborného
výcviku panem Lubošem Jakubů vypravili
letecky z Prahy do Paříže.
Dál potom autem (taxi) do Pont-SainteMarie, městečka na okraji historického města TROYES, kde se nachází naše partnerská
škola CFA BTP Aube.
„Naše skupina strávila ve Francii dva týdny
a během této doby načerpala množství odborných i všeobecných znalostí. Odborně byla stáž
zaměřena na instalaci umyvadla a bojleru a
práci s mědí,“ řekl Tomáš Kučera.
Pod vedením mistrů Bruna Leconte a
Luboše Jakubů pracovali učni ve francouzsko-českých dvojicích na instalaci umyvadla
a bojleru podle výkresu. Během výuky v dílnách připevnili umyvadla a bojlery na stěny
pracovních kójí. Dále pak naměřili, nařezali,
naohýbali a spojili měděné potrubí pro studenou a teplou vodu a plastové potrubí pro
odpady.
Výuka v dílnách byla kombinována se
zajímavými exkurzemi, návštěvami památek
a sportem.
„Seznámili jsme se se stavbou a provozem
parku větrných elektráren poblíž Point-SainteMarie. Zúčastnili jsme se regionálního turnaje
učňovských středisek v malé kopané. Navštívili
jsme vinné sklepy Chaeurlin-Dangin ve vesnici Celles sur Ource, produkující šampaňské a
seznámili jsme se s jeho výrobou. Po sobotním
volnu, které jsme věnovali odpočinku a sportu v tělocvičně (badminton, stolní tenis), jsme
týden zakončili nedělním celodenním výletem
do Paříže. Viděli jsme Monu Lisu a Louvre,
Champ Elysée a Vítězný oblouk a z vrcholu
Eiffelovy věže Paříž z výšky,“ pochvaloval si

Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na
www.vspj.cz/eprihlaska
Přihlášky
ke studiu přijímáme na www.vspj.cz/eprihlaska
Zahraniční stáže, individuální přístup i lepší uplatnění
díky praxi během studia? To vše je VŠPJ!

Kontakty: VŠPJ, Tolstého 16, 586 01 Jihlava
tel.: 567 141 181, email: studijni@vspj.cz, www.vspj.cz

facebook.com/vsp.jihlava

