Střední průmyslová škola Jedovnice nabízí zdarma žákům 2. stupně ZŠ

Kroužek VIDEOTECHNIKY a ELEKTROTECHNIKY.
Schůzky budou probíhat od 18. září 2019 každou středu na SPŠ Jedovnice a to od 15:15 do 16:45 hod.
Při obsazení tohoto termínu je možno ve středu otevřít ještě jeden dřívější turnus navíc. Díky IDS JMK je do Jedovnic zajištěna výborná
dopravní obslužnost, která je vzhledem k žákovským slevám i finančně dostupná. Jen po hůře dostupné trase (Lipovec) – Holštejn – Ostrov
– Vilémovice bude od 18. 9. zajištěna zdarma doprava mikrobusem - svoz i rozvoz. Pro jízdní řád kontaktujte Ing. Matušky.
1/3 náplně kroužku je věnována elektrotechnice a číslicové technice.
2/3 náplně kroužku jsou věnovány videotechnice - práci s kamerou
a střihu videa na PC. Kroužek nenavazuje na loňský ročník,
ale bude se v něm vše dělat od začátku.
Součástí jsou i jednodenní nebo vícedenní dotované exkurze
do televizních studií, vysílačů, elektrotechnických firem a elektráren,
které budou probíhat zpravidla o prázdninách nebo víkendech.

První schůzka bude informativní a proběhne ve středu 4. září 2019 v 15:15 hod. v učebně VY2
(spodní budova, vchod ZUŠ). Pravidelná činnost včetně svozu mikrobusem začne ve středu 18. září v 15:15 hod.
Bližší informace lze již nyní získat na e-mailu josefmatuska@seznam.cz,
popř. na telefonu 777 183 602 - Ing. Josef Matuška. Na e-mailu se lze již nyní i přihlásit.

Kroužek robotiky bude na SPŠ letos pracovat
od pondělí 16. září 15:00 hod. v učebně EL3, budova D.
Bližší informace podá Ing. Vybíhal, e-mail vybihal@spsjedovnice.cz, tel.: 777 960 367.

Avízo: V učebnách SPŠ Jedovnice o jarních prázdninách 2020 proběhne
příměstský tábor Videotechnika a elektrotechnika hravě (17. – 21. 2. 2020).
Tábor je určen pro 2. - 8. třídu ZŠ a je pro účastníky z území MAS MK po přiznání dotace zcela zdarma, platí se jen strava 100 Kč denně.
Podrobnosti a přihlášky u Ing. Matušky, kontakt viz výše.

