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STREDNÁ  PRIEMYSELNÁ  ŠKOLA  ELEKTROTECHNICKÁ 
Plzenská 1, 080 47 Prešov 

 
   
 

 

 

 

 
 
Vážená pani riaditeľka, 
Vážený pán riaditeľ ! 

Dovoľte Vás osloviť  a požiadať o spoluprácu, pri šírení našich aktivít medzi vašich žiakov, preposlaním tohto 
listu kompetentným učiteľom Vašej školy a zverejnením letáku na vhodných miestach školy. Ďakujeme! 

Elektrotechnická priemyslovka v Prešove po minuloročnom pilotnom overení projektu JUNIOR akadémia 
SPŠE, štartuje tento projekt  v šk. roku 2017/2018 s ďalšími funkcionalitami. 

Myšlienka založenia JUNOR akadémie SPŠE vznikla ako reakcia na signály: 
 z priemyselnej praxe – nedostatok technicky vzdelaných odborníkov, 
 z uprednostňovania humanitného štúdia – nezaručuje perspektívne uplatnenie na trhu práce, 
 zo súťaží organizovaných priemyslovkou pre žiakov ZŠ –  súťaže ELEKTROmatik, ELEsparks, LEGObot, 

a ELEKTRONIKA hrou. 

JUNIOR akadémia SPŠE poskytuje neformálne voľnočasové vzdelávanie pre žiakov základných škôl nad rámec 
povinnej školskej dochádzky, a to prostredníctvom kurzov. Kurzy budú pozostávať z ôsmich dvojhodinových 
stretnutí (celkom 16 vyučovacích hodín) v odpoludňajších hodinách v priestoroch SPŠE pod dozorom 
pedagógov SPŠE v období november 2017 až jún 2018.  

Ponúkané kurzy:  

1. Programovateľné systémy 
Prepojenie softvéru a hardvéru pomocou zariadenia CodeBug, ktorý na základe správne vytvoreného 
programu bude vykonávať požadovanú činnosť. 

2. Programovanie  
Tvorba grafických programov a hier v prostredí Scratch2 pre začiatočníkov v programovaní a tých, ktorí 
sa radi hrajú a tvoria nové veci. 

3. Elektronika 
Oboznámenie žiakov so základnými elektronickými súčiastkami a ich využitím v jednoduchých 
elektronických obvodoch. 

4. LEGOroboty 
Naprogramovanie vlastného robota zo stavebnice LEGO EV3, je to jednoduché! 

5. 3D tlač 
Oboznámenie sa s princípom 3D tlače, návrh a tlač vlastného 3D objektu. 

Podmienkou otvorenia kurzu je dostatočný počet žiakov (min. 10, max. 15 v jednom kurze). 
Žiaci sa môžu prihlásiť na kurzy, ktoré ich oslovia, teda aj na niekoľko kurzov. V prípade časových kolízií sa 
s nimi skontaktujeme a skúsime dohodnúť kalendár absolvovania jednotlivých kurzov. 

Ak sú otázky o obsahu kurzov, o tom, čo je pre žiakov pripravené, ako to bude prebiehať, ako sa zaregistrovať, 
koho kontaktovať, v prípade otázok navštívte www.juniorakademia.spse-po.sk . 
 

Tešíme sa na spoluprácu so žiakmi Vašej školy.    

                                                                                                                                Ing. Slavomír Kožár, MBA, v.r. 
                                                                                      riaditeľ školy 

http://www.juniorakademia.spse-po.sk/

