PROGRAM OTEVÍRÁME DVEŘE VZDĚLÁNÍM 2014
SPŠE (2404)
Průběžně:
 prezentace SPŠE pro žáky ZŠ
 prezentace SOČ pro žáky SPŠE Plzeň

Microsoft(2506):
Pravidelné přednášky začínají vždy v půl/v celou a střídají témata:
 Microsoft v oblacích
 Vytváříme elektronické sešity (nejen pro studenty)
 Novinky a vychytávky ve WindowsPhone
XBOX v místnosti 2507

FEL ZČU(2305):



prezentace o možnostech a přijímacím řízení na FEL ZČU od 10.00 a od 13.00 hod. ( cca 30 min)
ostatní informace průběžně

FAV + NTC ZČU (2306):
Pravidelné prezentace začínají vždy v celou a mají tuto souslednost:
 představení Fakulty aplikovaných věd (FAV ZČU) - 15 minut)
 představení Katedry informatiky a výpočetní techniky (KIV FAV ZČU) - 10 minut
 představení Katedry kybernetiky (KKY FAV ZČU) - 10 minut
 představení Katedry mechaniky (KME FAV ZČU) - prezentace 5 minut
 představení Nových technologii - výzkumného centra (NTC ZČU) - image video 10 minut
 představení Modelování lidského těla (MLT NTC ZČU) - přednáška 10 minut

ABB (2405):
Bloky prezentací v 10:30, 11:30 a 13:00 hod. na témata :
 Kdo jsme, co děláme, jaké ideální zaměstnance hledáme, co nabízíme studentům a absolventům
 Jak navrhujeme řídící systémy pro elektrárny po celém světě (kolega J. Kadeřábek z našeho
inženýrského centra v Plzni) + diskuse se studenty/žáky.
Pohovory nanečisto celý den souběžně s prezentacemi (ve vedlejší místnosti).

SONY (2410):
Soutěž o mobilní telefon SONY pro žáky SPŠE

RSF Elektronik (1101):
Kvíz pro žáky 4. ročníků SPŠE o ceny (8GB Flash disky)

C SYSTÉM (2102)
2 bloky prezentací se začátky 10:30 a 13:30 hod.V každém bloku můžete vidět:
 prezentace firmy C system CZ a.s. – seznámení s firmou a nabídka možností spolupráce (praxe,
brigády, konzultace pro ročníkové práce)
 prezentace výpočetní techniky:
o DELL: vize do budoucnosti v IT, prezentace PC od AlienWare
o HP: prezentace PC a notebooků pro hry a domácí využití
o Samsung: prezentace mobilních zařízení a využití při výuce ( chytré telefony, tablety)
o Xerox: prezentace tiskového řešení - Mobile print - který lze ve škole, na úřadě, v knihovně
používat pro tisk jako veřejný stroj

KERIO(2408)
Bývalý student SPŠE Martin Petrák vypráví na téma: Z 2207 do Kerio Technologies

EUROSOFT-Control (2103)
Průběžně:
 ukázka výroby rozvaděče a různých elektrokomponent a elektroplánů
 prezentace reálného modelu technologie včetně testování programování (tzv. školicí středisko),
 projekce fotografií skutečných technologických provozů,
 diskuze s našimi pracovníky - budou studentům k dispozici a odpoví jim na všechny otázky, sdělí své
zkušenosti,
 možnost přímo se zapojit do jednoduchých činností – možnost vyzkoušet si práci na výrobě
rozvaděče, příp. programování technologie

EXOVA (2308)



prezentace společnosti každou půlhodinu
v mezičase ukázka vzorků na mechanické zkoušky

