
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PROGRAM

TADY, TEĎ A AKTIVNĚ
aktivity, které začínají přesně v daný čas

1. patro hlavní budovy
Prezentace oborů a školy 4B

2G

stav. laboratoř, suterén

www.spsopava.cz

VYT, 1. patro

začátky: 15:20, 16:10, délka: 40 minut

Další program začíná vždy v 15:10, 15:40, 16:10, 16:40 
a má délku 25 minut.

Paní ředitelka vás provede možnostmi studia ve škole, podmínkami
přijímacího řízení a seznámí vás s úspěchy našich žáků.

Věž
Hravá laborka
V suterénu věže máme stavební laboratoř, kde drtíme cihly,
beton, trháme ocel a jinak zkoušíme stavební materiály.

Architektem v ArchiCADu
Pracujte s modelem domku v ArchiCADu a vylepšete ho!

Změř si 3D učebnu
Přijďte si vyzkoušet, s čím měří a pracují naši geodeti.

Nechte si zdarma udělat placku s vaší fotografií, 
budete mít jedinečnou památku na dnešní den. 
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PŘIJĎTE SE PODÍVAT
program časově nezávislý

SPOLUPRACUJEME S FIRMAMI
a i na dni otevřených dveří jsou s námi

Přízemí hlavní budovy
4GGeodézie a katastr nemovitostí
2APozemní stavitelství a konstrukce
1BPozemní stavitelství a architektura

KlubPovídání s rodiči 
Proberte studium ve škole, podmínky přijímacího řízení a další školní
záležitosti s naší vyučující v klidu u kafe. 

Co se žáci učí v češtině, matematice, angličtině, deskriptivní geometrii
a dalších všeobecně-vzdělávacích předmětech? 

PRO VAŠE NEJMENŠÍ
Vzali jste s sebou malého sourozence? Nudí se? 

Přiveďte ho do Klubu. My se o něj postaráme!

tělocvična s posilovnouSportujeme, posilujeme
Prohlédněte si naše sportovní zázemí.

Podívejte se na práce žáků a popovídejte si o náplni jednotilivých 
oborů a specializací.

Přízemí věže
KREOdborné práce? Jedině na počítači!

Poznejte, jaké práce a v jakých programech dělají naši žáci
a sami v nich pracujte! 
Žáci budou pracovat v geodetických programech, rýsovat v AutoCADu, 
modelovat ve 3D v ArchiCADu a rozpočtovat - vypočítávat cenu stavby. 
A hlavně - vše vám vysvětlí:)

1. patro hlavní budovy
FYZVšeobecně-vzdělávací předměty


