Kroužek elektrotechniky na SPŠ Chrudim pro žáky základních škol
Střední průmyslová škola Chrudim jiţ po řadu let nabízí ţákům moţnost dalšího
odborného vzdělávání formou dobrovolné návštěvy krouţků mimo dobu vyučování.
Účast na krouţcích je dobrovolná a přicházejí pouze ţáci s pozitivní vnitřní motivací.
Díky projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji
byly tyto aktivity podporovány v dvouletém projektovém období a pokračují i v době
udrţitelnosti projektu.
Projekt nám také umoţnil pracovat nejen s ţáky stávajícími, ale oslovit i potenciální ţáky
budoucí, tzn. stávající ţáky základních škol. Krouţek elektrotechniky pracoval po celou
dobu projektu, pokračuje nyní v období udrţitelnosti a rádi bychom zajistili podmínky pro
jeho činnost i v budoucích letech.
Tento krouţek pracuje pod vedením učitelů odborných předmětů a odborného výcviku
Stanislava Pleningera a Jana Paprskáře. Kaţdý týden pravidelně navštěvují ţáci
8. a 9. ročníků základních škol z Chrudimi a blízkého okolí. Jeho smyslem a náplní je
seznámení dětí se základy elektrotechniky a elektroniky zábavnou formou. Obecným
cílem, podporovaným v době projektu Evropskou unií (Evropským sociálním fondem) a
nyní Pardubickým krajem, je popularizace technického vzdělávání mezi širokou
veřejností.
Ţáci krouţku pracují v moderně vybavených učebnách s pomůckami, přístroji
a stavebnicemi, které škola získala také díky finančním prostředkům z projektu Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Věříme, ţe i příští školní
rok 2016-2017 nalezneme v okolí naší školy nové zájemce o elektroniku a
elektrotechniku, se kterými budeme moci v této aktivitě pokračovat.
V letošním školním roce krouţek probíhal kaţdou středu v době 15:30-17:00. Vyzýváme
zájemce o elektrotechnický krouţek a jejich rodiče, aby jiţ nyní kontaktovali naši školu.
Pracovníkům Střední průmyslové školy Chrudim samozřejmě udělá největší radost,
pokud se ţáci z elektrotechnického krouţku rozhodnou ke studiu na naší škole, zejména
na oborech Mechanik elektronických zařízení (s výučním listem) nebo Mechatronika (s
maturitní zkouškou). Účel projektu bude splněn i v případě, pokud si zvolí některý
z našich strojních oborů nebo budou studovat na jiné, technicky nebo přírodovědně
zaměřené střední škole Pardubického kraje.
V Chrudimi 16.3. 2016
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