Seznam akcí novojičínských středních škol pro základní školy
v rozšířené působnosti NJ pro školní rok 2017/2018
SŠ technická a zemědělská, U Jezu 7, p. o.
Termíny akcí:
Oslavy 150let školy – 6. a 7. 10. 2017.
Šikovné ruce – 24. 11. 2017.
Dny otevřených dveří – 1. a 2. 12. 2017 a 18. 1. 2018.
Projektové dny – jedna středa v měsíci od října 2017 do května 2018 – přesnější termín podle
úvazku školního roku 2017 – 2018.
Technický kroužek – pondělí – podle školy, se kterou se domluvíme a podle úvazku školního
roku 2017 – 2018.
Přehlídka technických profesí dva dny (středa a čtvrtek) v měsíci dubnu 2018 ve sportovní
hale VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice.

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Součást zdravotnictví:
1.Výchova ke zdraví
1.1. Základy první pomoci pro 5. třídy
termín říjen, listopad
4 hodinové bloky
1.2. Základy první pomoci pro 8. třídy
termín říjen
4 hodinové bloky
1.3. Prevence onkologických onemocnění pro dívky 9. tříd
termín prosinec, leden
2 hodinové bloky
Součást ekonomika:
Finanční gramotnost pro žáky 8. tříd
termín únor

Tvorba rodinného rozpočtu
2 – 4 hodiny podle možností ZŠ
Stručné seznámení s rodinným rozpočtem a jeho tvorbou (práce ve skupinách, různě
namodelované rodiny
2 varianty:
1. více teoretická, bez PC
2. více praktická spojená s vyhledáním informací na internetu, nutné PC pro skupinu 4. žáků
Součást IT a veřejnosprávní
termín: říjen
Akce: IT dopoledne (v rámci celosvětové akce „Codeweek“)
Workshopy pro žáky ZŠ i širokou veřejnost – např. Programování Lego robotů, Vytvoř si
svou počítačovou hru, 3D modelování a 3D tisk a další workshopy podle výběru lektorů
Celá škola
Dny otevřených dveří
10. – 11. listopadu 2017

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
1) organizace sportovně zaměřené akce v areálu Čertův mlýn - možná spolupráce v
organizační části i s dalšími subjekty.
2) projektové dny s aktivním zapojením žáků ZŠ - zaměření:
a) přírodní vědy a IVT
b) humanitní vědy
c) cizí jazyky
3) přípravné kurzy k přijímacím zkouškám + přijímačky nanečisto
4) Návštěvy přírodovědných laboratoří vrámci výuka a v časové shodě s probíranými tématy
na ZŠ.

EDUCA - Střední odborná škola, s. r. o.
ROBOTGAME

říjen 2017 - červen 2018

Legoroboti + 3D tisk

DOD

02.11.2017

Den otevřených dveří na škole

DOD
DAPI

05.12.2017
únor - červen 2018

Jazykové kurzy
Ekonomické kurzy
projekt EDISON
Přednášky

říjen 2017 - červen 2018
říjen 2017 - červen 2019
1 týden během šk. roku
říjen 2017 - červen 2018

Přijímačky nanečisto

březen 2018

Kurz tvorby www

říjen 2017 - červen 2018

Eye tracking

dle zájmu v průběhu roku

Den otevřených dveří na škole
Dětská akademie podnikání a
investování
AJ, NJ, RJ
Finanční gramotnost,...
Besedy se zahraničními studenty
Přednášky s odborníky,
podnikateli,…
Bezplatná příprava k přijímacím
zkouškám
Tvorba web. stránek a
programování (HTML, PHP,
CSS,…)
Měření pomocí Eye
Trackingového přístroje

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace
Termíny akcí:
6. prosince 2017 – Den otevřených dveří spojený s Vánoční výstavou
prosinec 2017 – DOREMI pro žáky ZŠ (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami)
únor 2018 – soutěž ve vaření pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ (žáci se speciálními vzdělávacími
potřebami)
12. dubna 2018 – Velikonoční výstava
červen 2018 – adaptační program pro nastávající žáky (žáci s autismem)

