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Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ základnej školy, vážený pedagóg,
obraciam sa na Vás so žiadosťou o pomoc pri nadväzovaní kontaktov SPŠE Prešov so žiakmi
Vašej školy.
Vedenie SPŠE Prešov vo svojom úsilí zlepšiť informovanosť o štúdiu pripravila pre vašich
žiakov niekoľko aktivít:
1. Počítačová škola
- môžeme pre vašich žiakov zabezpečiť mimoškolské vzdelávanie v oblasti IKT
v našich priestoroch s našimi lektormi
2. Škola elektroniky
- môžeme pre vašich žiakov zabezpečiť mimoškolské vzdelávanie v oblasti
realizácie jednoduchých elektronických obvodov s našimi lektormi a v našich
učebniach
3. Experimenty, ukážky, pokusy
- môžeme pre vašich žiakov zabezpečiť ukážky, pokusy alebo experimenty
z fyziky-elektrotechnika v našich odborných učebniach
4. Exkurzie
- môžeme zabezpečiť pre vašich žiakov exkurzie s výkladom na niektorú z tém
v našich laboratóriách a odborných učebniach
5. Krúžková činnosť
- môžeme zabezpečiť pre vašich žiakov krúžky z oblasti IKT alebo elektroniky vo
vašich priestoroch našimi študentmi alebo učiteľmi
6. Oslovenie žiakov školy
- radi by sme oslovili vašich úspešných žiakov s možnosťou študovať u nás
7. Newsletter IMPULZ
- radi by sme žiakom, učiteľom a vedeniu školy zasielali školský newsletter
IMPULZ – mesačník o udalostiach a pripravovaných aktivitách v našej škole
8. Link na webové sídlo SPŠE Prešov
- radi by sme umiestnili naše logo na vašu www stránku ako link, ktorý čitateľovi
podá informácie aj o našom štúdiu, či akciách, ktoré u nás prebiehajú
9. Spolupráca s vedením a vychovávateľom školy
- privítali by sme možnosť užšie spolupracovať s vedením a vychovávateľom
školy, či pri umiestňovaní našich reklamných predmetov, plagátov v priestoroch
školy
10. Akvizičné návštevy
- privítali by sme možnosť vstúpiť do tried vyšších ročníkov za účelom
informovania o možnostiach štúdia s ukážkami z robotiky, elektroniky, ...
S pozdravom
Ing. Slavomír Kožár
riaditeľ školy

