POZVÁNKA
na akci

DEN ROBOTIKY
aneb škola plná robotů, poly-techniky,
virtuální i augmentové reality
30. října 2018
slavnostní zahájení a sková konference
od 9:00 do 9:30 hodin
Pilotní polytechnické hnízdo
Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9
Výuka informa ky by se měla v příš ch letech výrazně proměnit ...
školáci se mají učit základům programování ...
je Praha připravená a co může nabídnout dětem a rodičům již dnes ...
vše se dozvíte na skové konferenci konané v rámci akce!

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH STUDIÍ
A STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY
Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

Vážená paní, vážený pane,
jménem Vyšší odborné školy informačních studií
a Střední školy elektrotechniky, mul médií a informa ky
si Vás dovoluji pozvat na 1. ročník akce

DEN ROBOTIKY
která se uskuteční 30. října 2018
od 9 hodin v pražském
Pilotním polytechnickém hnízdě

Akcí se snažíme široké veřejnos prezentovat „pilotní polytechnické hnízdo“,
které je vybaveno nejmodernějšími výukovými technologiemi
obdobně jako je tomu i u ostatních technických místnos školy,
pomocí níž a především populární formou (robo cké stavebnice, virtuální
i rozšířená realita, programování, 3D sk apod.) mo vujeme
a rozvíjíme žákovské dovednos (kompetence) v návaznos koncepcí
Průmyslu i Společnos 4.0.

Na setkání s Vámi se těší

Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.
ředitelka VOŠ a SŠ
Svou účast prosím potvrďte do 29. 10. 2018
prostřednictvím emailu na adresu:
cerveny@asociacevos.cz

PROGRAM
08:30 až 09:00 hod.
09:00 až 09:30 hod.

registrace (občerstvení - brunch)
oﬁciální zahájení (přípitek)
a sková konference
09:30 až 15:00 hod. Den Robo ky
ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZALI
Ing. Andrej Babiš
předseda vlády České republiky
Mgr. Adriana Krnáčová, MBA
primátorka hlavního města Prahy
Ing. Mgr. Irena Ropková
radní hlavního města Prahy
Ing. Jan Jarolím
starosta Městské čás Praha 9
prof. PaedDr.Michal Nedělka, Dr.
děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.
ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze
WEB
h p://sssep9.cz/den-robo ky/
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA INFORMAČNÍCH STUDIÍ
A STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNIKY, MULTIMÉDIÍ A INFORMATIKY
Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha 9

