TE C HNICK É OB ORY

VÝTVA R NÉ OB ORY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ / 22. 10. 2014, 8–16 hodin
PRODUKTOVÝ DESIGN
Navštivte školu a poznejte, jakým způsobem naši žáci navrhují originální design.
Od našich pedagogů i žáků se dozvíte pořebné informace o technickém a počítačovém
zázemí, používaných grafických programech, včetně softwaru pro 3D modelování.
Uvidíte také 3D tiskárnu, díky které můžeme aplikovat metodu, která usnadňuje technologické postupy u náročných projektů. Prezentace 3D vizualizací, originálních modelů a prototypů vystavené na chodbách a ve výstavním sále, spolupráce s konkrétními
výrobci, pravidelné účasti v designerských soutěžích a četné úspěchy vás přesvědčí
o kvalitě tohoto studijního oboru.
DESIGN SKLA
Prohlídkou výtvarných ateliérů a dílen získáte ucelenou představu o vysoké kvalitě,
které lze ve skle dosáhnout již během středoškolského studia. Pedagogové vám podají
detailní informace k jednotlivým zaměřením, která škola nabízí: 1. Broušení a tavená
plastika, 2. Hutní tvarování skla, 3. Malba a dekor, 4. Ryté a reliéfní sklo, 5. Design technickodekorativního skla a skleněných figurek, 6. Design šperku, bižuterie a módních
doplňků. Výstavní prostory školy prezentují nejlepší klauzurní a maturitní práce žáků.
Všichni zájemci o studium některého z výtvarných oborů obdrží podrobné informační
materiály o termínech talentových zkoušek a o možnosti využívat přípravné kurzy.
Zájemci mohou přinést své výtvarné práce, ke kterým poskytneme odbornou konzultaci.
APLIKOVANÁ CHEMIE
Zájemci o studium uvidí výuku v našich odborných učebnách, zejména špičkové vybavení laboratoří. Přesvědčíte se, jak zázemí pro výuku každoročně rozšiřujeme díky
grantům EU. Rádi vám předáme potřebné informace o šesti různých zaměřeních, z nichž
si naši žáci mohou na konci druhého ročníku vybrat: 1. Analytická chemie, 2. Výpočetní
technika v chemii, 3. Ochrana životního prostředí, 4. Chemická technologie, 5. Podnikový management a 6. Farmaceutické substance.
TECHNOLOGIE SKLA
Nedostatek sklářských technologů v profesi motivuje sklářské firmy, aby formou stipendií finančně podpořily přípravu žáků tohoto studijního oboru. V současné době jsme
jedinou školou v České republice, která obor nabízí! Pedagogové vám podají bližší informace ke studiu, systému přidělovaných stipendií a o možnostech následného uplatnění.
Všichni návštěvníci mohou získat informace související se životem školy – o mimoškolních aktivitách, o ubytování na Domově mládeže a stravování apod.
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