VÍTÁME STUDENTY 1. ROČNÍKŮ
3. září se otevřely dveře naší školy, aby přivítaly nejen
studenty současné, ale také ty, kteří se rozhodli
pro jeden z našich studijních oborů, ať už si zvolili
maturitní obor Informační technologie, Obchodník
se zaměřením na cestovní ruch, reklamu, logistiku
a informační technologie, nebo učební obor
Reprodukční grafik či Kuchař – číšník. Aby jejich
přechod ze základní na střední školu byl co nejméně
stresující, proběhla na konci srpna společná schůzka
pedagogů a rodičů budoucích studentů.
K zapojení se do života školy, k navázání nových
přátelství a k vytvoření pevných třídních vztahů
určitě přispěje třídenní adaptační kurz ve Sluneční
zátoce u Ledče nad Sázavou.
Naše škola se snaží propojit teoretické vyučování
s praktickou výukou. K tomu bezesporu přispěje
i nově zbudované Polygrafické studio, které je
vybaveno produkčním digitálním tiskovým strojem
a dokončovacími stroji pro různé druhy vazeb

a ořezu.
V oblasti reklamy budou naši žáci pracovat na
řezacích a multifunkčních plotrech, naučí se přímý
potisk textilu, pro potisk reklamních předmětů
využijí UV ploter, seznámí se s využitím laserového
gravírování a řezání a v neposlední řadě i se
sublimačním tiskem.
Především studenti oboru Reprodukční grafik se
zde naučí svému řemeslu na moderních strojích,
se kterými se setkají v běžném provozu tiskáren,
reklamních agentur atd.
Studio nabízí své služby i široké veřejnosti.
Potřebujete potisk pracovních oděvů? Chcete
udělat radost přátelům a blízkým originálním
potiskem či gravírováním? Pak se obraťte na
grafik@stredniskola.com. Budeme rádi, pokud naši
žáci budou mít možnost v rámci odborného výcviku
pracovat na skutečných zakázkách.
Pokud byste nás chtěli navštívit, poznat naši školu
a dozvědět se více, pak právě pro vás jsou určena

všechna pondělní odpoledne od 15 do 17 hodin.
Zaujmout vás ale také mohou Dny otevřených dveří
19. 9., 24. 10. a 12. 12. v době od 8 do 14 hodin.
Na závěr listopadu připravujeme projektový den,
na kterém vám naši studenti představí zajímavé
výsledky své práce.
Pokračujeme v našich úspěšných aktivitách
Kroužek Programování pro žáky základních škol!
Počítačové kurzy pro veřejnost!
Více informací www.stredniskola.com,
735 163 160 nebo reditelka@stredniskola.com

