
Vážení žáci, vážení rodiče,

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov 

pořádá ve dnech 20. – 26. 6. 2014 pro žáky 8. a 9. tříd

ZŠ pobytová odborná soustředění s 

tematickým zaměřením:

Gastro  l  Technik  l  Speciál

Matematika + fyzika

Pobytové odborné soustředění
pro žáky 8. a 9. tříd základních škol

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ

Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 504 01     IČO 00087751 

SŠTŘ Nový Bydžov nabízí v projektu financovaném ESF

a podporovaném EU, v rámci operačního programu „Vzdělávání

pro konkurencechopnost”, v oblasti podpory zvyšování kvality

vzdělávání v projektu s názvem „Správnou volbou oboru

a podporou k dosažení zlepšených studijních výsledků

k lepšímu startu do profesního  života”

Pobytové odborné soustředění
pro žáky 8. a 9. tříd základních škol

speciál

Ubytování a stravování pro účastníky bude zajištěno

v prostorách SŠTŘ Nový Bydžov. Celý pobyt je pro

účastníky zdarma.

Po celou dobu pobytu se o děti budou starat 

školení pedagogové a zaměstnanci Domova mládeže

SŠTŘ Nový Bydžov.

V případě zájmu zašlete na adresu školy přihlášku, 

která je přílohou tohoto letáku.

3/ SPECIÁL

Náplň kurzu: Tento kurz je pro každého, kdo má hra- 

vého ducha, rád experimentuje, chce si vše vyzkoušet 

a přesvědčit se, zda věci fungují tak, jak by očekával.  

Děti se zábavnou a nenucenou formou ponoří do tajů 

matematiky a fyziky, jejichž tajemství nás provázejí 

na každém kroku. 

4/ Matematika
+ fyzika

matematika + fyzika

Ubytování a stravování pro účastníky bude zajištěno

v prostorách SŠTŘ Nový Bydžov. Celý pobyt je pro

účastníky zdarma.

Po celou dobu pobytu se o děti budou starat 

školení pedagogové a zaměstnanci Domova mládeže

SŠTŘ Nový Bydžov.

V případě zájmu zašlete na adresu školy přihlášku, 

která je přílohou tohoto letáku.

Pobytové odborné soustředění
pro žáky 8. a 9. tříd základních škol

Náplň kurzu: Děti se v průběhu kurzu seznámí se všemi 

 vyučovanými obory na SŠTŘ Nový Bydžov (automechanik,

autoelektrikář, opravář zemědělských strojů, elektri-

kář, kuchař-číšník, cukrář, řezník), poznají specifika jed-

 notlivých oborů, což jim usnadní rozhodování při volbě

svého budoucího povolání a vykročení správným profes-

ním směrem.



Jméno a příjmení: …..………….…………………………

Datum narození: …..………………………………………

Adresa bydliště: ……..……………………………………

Telefonní číslo /rodiče/: ……..……………………………

Mailová adresa /rodiče/: ……..………………………………

Základní škola: ……..……………………………………………

Třída: ……..……………………………………………………

Tematické zaměření pobytu.  ……………………………

ČITELNĚ vyplněnou přihlášku zašlete prosím

nejpozději do 30. 4. 2014 na adresu:

Střední škola technická a řemeslná, Mgr. Jaroslava Kholová,

Dr.  M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov, 

popřípadě mailem na adresu sstrnb.kholova@seznam.cz

nebo faxem na číslo 495 483 423.

Přihlašujeme tímto našeho syna (dceru)

na pobytové odborné soustředění žáků 8. a 9. tříd

ZŠ, který se koná ve dnech 20. – 26. 6. 2014 

u SŠTŘ Nový Bydžov.

Nejpozději do 16. 5. 2014 budete informováni

na své mailové adrese o vyřízení Vaší přihlášky.

1/ GASTRO
Náplň kurzu: Chlapci a děvčata se v průběhu kurzu se-

známí se základy potravinářských oborů kuchař-číšník,

cukrář a řezník. Na našich pracovištích praktického vy-

učování nahlédnou do tajů mistrů kuchařů, sami si vy-

zkouší přípravu jednoduchých pokrmů teplé i studené

kuchyně, které také sami naaranžují a naservírují.

 Žádná správná oslava se neobejde bez sladké tečky,

  a proto poznají, jak to chodí v cukrářské výrobě, že

 být dobrým cukrářem je umění. Zábavnou formou na-

 hlédnou pod pokličku nejen kuchařům a cukrářům,

ale získají základní přehled o staročeském chlapském

 řemesle řezník. V závěru kurzu proběhne odborná

  exkurze k vybraným partnerům školy.

gastro

Ubytování a stravování pro účastníky bude zajištěno

v prostorách SŠTŘ Nový Bydžov. Celý pobyt je pro

účastníky zdarma.

Po celou dobu pobytu se o děti budou starat 

školení pedagogové a zaměstnanci Domova mládeže

SŠTŘ Nový Bydžov.

V případě zájmu zašlete na adresu školy přihlášku, 

která je přílohou tohoto letáku.

Náplň kurzu: Děti se v průběhu celého kurzu sezná-

mí s jednotlivými skupinami motorového vozidla

(motory, převodovky, brzdy, elektrická instalace atd.).

Na diagnostických přístrojích Bosch budou provádět

kontrolu elektronických systémů motorového vozidla

a další diagnostická měření. V rámci kurzu si na výuko-

vých trenažérech vyzkouší svoje řidičské dovednosti

a seznámí se také s malou zemědělskou technikou. 

Na závěr kurzu proběhne odborná exkurze k vybraným

partnerům školy.

2/ TECHNIK

technik

Ubytování a stravování pro účastníky bude zajištěno

v prostorách SŠTŘ Nový Bydžov. Celý pobyt je pro

účastníky zdarma.

Po celou dobu pobytu se o děti budou starat 

školení pedagogové a zaměstnanci Domova mládeže

SŠTŘ Nový Bydžov.

V případě zájmu zašlete na adresu školy přihlášku, 

která je přílohou tohoto letáku.

Pobytové odborné soustředění
pro žáky 8. a 9. tříd základních škol

Pobytové odborné soustředění
pro žáky 8. a 9. tříd základních škol

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A ŘEMESLNÁ

Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112, 504 01     IČO 00087751 

PŘIHLÁŠKA
na pobytové odborné soustředění žáků 8. a 9. tříd ZŠ
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