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Ve škole bylo živo i o prázdninách
Letní prázdniny jsou již tradičně časem, kdy
ve školách dochází k rekonstrukcím, menším
opravám a úpravám, aby bylo vše připraveno s příchodem nového školního roku. Zatímco studenti na konci školního roku popadli svá vysvědčení a vyrazili vstříc prázdninovým dobrodružstvím, život na naší škole se nezastavil.
Ke každoročním drobným opravám a úpravám přibyly letos rozsáhlejší rekonstrukce a
akce. První z nich byla přestavba WC s příslušným sanitárním zařízením pro imobilní
studenty v přízemí budovy. Součástí tohoto
zařízení je i sprchový kout, který mohou studenti využít po hodinách tělesné výchovy.
V rámci revitalizace prostředí v okolí školy
jsme začali s úpravou školního dvora. Byl zde
zabudován zahradní altán, doplněný výsadbou okrasných dřevin. Místo velmi vhodné k
relaxaci a odpočinku jistě najde své uplatnění i ve výuce.
V létě byla také dokončena odborná učebna
pro učební obor Reprodukční grafik – Polygrafické studio. Na základě výběrového řízení byly dodány a nainstalovány stroje a další vybavení. Studio budou využívat naši studenti v hodinách odborného výcviku, budou zde také vyrábět zakázky pro veřejnost.
Seznam již realizovaných zakázek a další informace o Polygrafickém studiu najdete na
stránkách naší školy www.stredniskola.com.
Drobné úpravy ve třídách, kabinetech, škol-

ním bufetu a na chodbách odkryly také
možnost zařídit zasedací místnost, která je
důstojným místem pro setkávání pedagogických pracovníků a studentů. Přístup do
místnosti je samostatným bočním vchodem
z náměstí, může tedy sloužit i zájemcům z
řad veřejnosti pro pořádání schůzí, školení,
přednášek apod.

Co nás čeká v nejbližší době?
V loňském školním roce jsme zaznamenali
příznivý ohlas na přednášky, které realizovali naši pedagogičtí pracovníci a studenti přímo na základních školách. Budeme v
tomto trendu i nadále pokračovat.
Podobně vstřícné reakce doprovázely i
kroužek pro počítačové nadšence školního
věku, který probíhal jednou týdně v budově naší školy. Letos spustíme od října dva
kroužky ICT – pro pokročilé a pro začátečníky. Bližší informace a přihlášení na smistik@stredniskola.com.
Nabízíme i několik počítačových kurzů pro
veřejnost, bližší informace na stránkách
naší školy nebo na krankusova.olga@stredniskola.com, tel.:735163160.
Vloni se nám osvědčily dny věnované zájemcům o studium. Letos každé pondělí
otevíráme naši školu pro zájemce o studium spojené s prohlídkou školy vždy od 15
do 17 hodin.
Nejbližší větší akcí je Adaptační kurz pro
studenty nastupujících prvních ročníků.
Proběhne ve dnech 5. – 7. září 2018 v rekreačním středisku Sluneční zátoka u Ledče nad Sázavou. Doufejme, že tropické letní
počasí nevystřídá uplakané září.
I v letošním školním roce máme před sebou spoustu práce a aktivit. Věříme, že vše
zvládneme a už teď se těšíme na společné
zážitky.

