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MEDIÁLNÍ  KOMUNIKACE
VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

MANAŽERSKÁ
AKADEMIE

Střední  odborná  škola  Jihlava

www.mg-akademie.cz www.facebook.com/manazerka

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 15. 11. 2017

PRŮMYSLOVÁ EKONOMIKA
A MANAGEMENT  - jediný obor v ČR

TALENTOVKY NANEČISTO – 11. 11. 2017

Program všech akcí na webových stránkách
www.helenin.cz nebo na Facebooku

Navštivte umělecké ateliéry a seznamte se s náplní
oboru Arts management – jediného v ČR

DNY OTEVŘENÝCH

ATELIÉRŮ
NA VYSOČINĚ
6. a 7. 10. 2017

DNY OTEVŘENÝCH

DVEŘÍ
10. 11. 2017
vždy 8–16 hod

St ední odborná škola
a st ední odborné 

u ilišt  T eš
Nabízíme obory:

s maturitním vysv d ením

s výu ním listem

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROST EDÍ  I  ZAHRADNICTVÍ  I  PODNIKÁNÍ – nástavbové studium

ZAHRADNÍK
KUCHA  – ÍŠNÍK

CUKRÁ , EZNÍK UZENÁ
TRUHLÁ

KV TINÁ SKÉ A ARANŽERSKÉ PRÁCE
KUCHA SKÉ A CUKRÁ SKÉ PRÁCE

EZNICKÉ A UZENÁ SKÉ PRÁCE
TRUHLÁ SKÉ PRÁCE, PE OVATELSKÉ SLUŽBY

www.sskola-trest.czTel.: 567 112 811, 608 196 484
dana.slavickova@outlook.cz

TERMÍNY DNE OTEV ENÝCH DVE Í SLEDUJTE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Tříleté učební obory

Dvouletý učební obor

čalouník  • kuchař  • truhlář  • pečovatel-ka  • zedník   
zámečník  • cukrář  • malíř a natěrač

Praktická škola dvouletá

SOŠ A SOU TŘEŠŤ
PRACOVIŠTĚ ČERNOVICE

www.uciliste-cernovice.cz  I  email: ou.prs.cernovice@iol.cz
tel.: 565 492 182  I  Mgr. Martina Kyrianová – mobil: 606 367 221

Zveme vás na den otevřených dveří:
10. 11. 2017 od 8.00 do 16.30 hod.

Mariánské náměstí 72 
394 94 Černovice

Nabízíme žákům a uchazečům vyučení těmto profesím:

Také v letošním roce se v letních 
měsících zúčastnili studenti středních 
škol a veřejnost výuky v rámci letních 
škol na Vysoké škole polytechnické 
Jihlava (VŠPJ).

Letní školy byly zaměřeny na tech-
niku a konaly se v odborných učeb-
nách Katedry technických studií. 
Zájemci si vybírali z těchto kurzů: 
Vývoj mobilních aplikací pro mobilní 
zařízení Android, Úvod do počítačo-
vých sítí, virtualizace a bezpečnosti, 
Tvorba webové aplikace - HTML5, 
CSS3, PHP, MySQL, AJAX, jQuery, 
Bootstrap a Základy programování 
pro ARDUINO UNO.

Věková skladba „žáků“ byla širo-
ká, od čtrnáctiletých v kurzu Vývoj 
mobilních aplikací pro mobilní zaří-
zení Android po nejstaršího šestaše-
desátiletého účastníka v kurzu Zákla-
dy programování pro ARDUINO 
UNO. Ten shrnul své dojmy takto: 
„Letní škola vhodně doplnila mé dřívěj-
ší poznatky, a posunulo mě to dál.“ 

A jak vidí účastníky lektoři? Mgr. 
Přibyl, který vedl kurz Úvod do počí-
tačových sítí, virtualizace a bezpeč-
nosti, se na adresu účastníků vyjádřil 
pochvalně: „Je radost pracovat se stu-
denty v takovém kurzu. Projevují nad-
průměrný zájem o vyučovaná témata, 

někteří disponují netriviálními znalost-
mi, což obohacuje vzájemný dialog.“ 

Ing. Musil, lektor kurzu Vývoj 
mobilních aplikací pro mobilní zaří-
zení Android, vše shrnul následov-
ně „Nikdo ze zúčastněných se s temati-
kou programování a s tematikou vývoje 
aplikací nijak výrazně nesetkal. V rámci 
kurzu byly představeny možnosti apli-
kací používaných na mobilních tele-
fonech či tabletech, ukázána práce ve 
vývojovém prostředí Android Studio a 
vytvářeny dvě praktické aplikace. Na 
závěr kurzu byla představena chytrá 
zařízení wearables.“

VŠPJ pořádá letní kurzy s atraktiv-
ními tématy prostřednictvím Kated-
ry technických studií pravidelně. Je-
jí pracovníci se proto už teď těší na 
příští prázdninové setkání s novými 
nadšenci moderní techniky a techno-
logie.

VŠPJ je jedinou veřejnou vysokou 
školou se sídlem v Kraji Vysočina, 
nabízející tříleté bakalářské studijní 
obory, navazující magisterské studi-
um, studium v rámci univerzity třetí-
ho věku (U3V), zahraniční pracovní 
stáže a výměnné zahraniční pobyty. 
Jako jediná vysoká škola v ČR provo-
zuje také vlastní cestovní kancelář.

 -tz-

Na Jihlavské vysoké škole 
se opět vyučovalo i v létě


