3


file_0.jpg


file_1.wmf


SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA
Slovenská 5, 08501 Bardejov
Organizačná zložka: Stredná odborná škola polytechnická

„Siahni si na remeslo“

V dňoch od 29. januára do 31. januára 2019 sa v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. na dielňach praktického vyučovania Spojenej školy Juraja Henischa, Kúpeľná ulica 1, uskutoční akcia „Siahni si na remeslo“. 
Cieľom akcie je, aby si žiaci základných  škôl, ich rodičia a záujemcovia o štúdium  prezreli vybavenie jednotlivých pracovísk a prakticky si odskúšali  technické zariadenia, prístroje, stroje, nástroje a náradia na pracoviskách, a tak sa lepšie zorientovali v odboroch našej školy, ktoré sú veľmi žiadané pre trh práce u zamestnávateľov.
Žiaci základných škôl, ich rodičia a záujemcovia môžu navštíviť všetky profesie, alebo len tie, o ktoré majú záujem. Dĺžka pobytu nie je obmedzená, na jednotlivých pracoviskách môžu záujemcovia stráviť aj celý vyučovací deň a môžu zistiť, ako prebieha praktická príprava. Na požiadanie vydáme potvrdenie o účasti na akcii pre záujemcov, ktorí navštívia akciu individuálne, alebo v sprievode rodičov.
Program:
Štvorročné študijne odbory
Mechanik stavebno-inštalačných zariadení  
Spájanie plastohlinikových rúr a tvaroviek lisovacím náradím REMS.
Spájanie medených rúr a tvaroviek spájkovaním propán butánovým plameňom a elektrickou spájkovačkou.
Spájanie oceľového potrubia závitmi. 
Zváranie oceľových rúr a tvaroviek kyslíkovo-acetylénovým plameňom.
Kontrola tesnosti vodovodného potrubia.
Montáž predstenových inštalačných systémov Geberit, ALCAPLAST.
Programátor obrábacích a zváracích strojov  
Prezentácia odboru.
Programovanie a zváranie na zváracom trenažéri FRONIUS.  
Programovanie a sústruženie na CNC sústruhu WEILER.
Programovanie a frézovanie na CNC frézovačke MIKRON.
Programovanie a brúsenie na CNC brúske KNUTH.
Ukážka zvárania v ochrannej atmosfére CO2.
Ukážka zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou.
Ukážka zvárania kyslíkovo-acetylénovým plameňom.
Mechanik mechatronik  
Programovanie LEGO ROBOTOV.
Práca v 3D programe a 3D tlač.
Návrh vektorovej predlohy pre CNC a vyfrézovanie. 
	Základy programovania ARDUINO.
Vytvorenie ANDROID aplikácie v programe APP INVERTOR.
Návrh plošného spoja BLIKAČA v programe EAGLE, vyhotovenie na CNC, osadenie súčiastkami a oživenie.
Gravírovanie menovky na CNC gravírovačke KOSY.
Mechanik nastavovač  
Programovanie a sústruženie na CNC sústruhu WEILER.
Programovanie a frézovanie na CNC frézovačke MIKRON.
Programovanie a brúsenie na CNC brúske KNUTH.
Sústruženie na konvenčnom sústruhu.
Frézovanie ozubených kolies na frézovačke.
Brúsenie na magnetickej brúske.
Mechanik elektrotechnik  
Spájkovanie a spájanie vodičov.
Výroba plošných spojov.
Demontáž a montáž elektrotechnických súčiastok.
Zapájanie jednoduchých obvodov LED dióda, žiarovka, oživovanie elektrických obvodov.
Základné meranie elektrických veličín.
	Odblankovávanie vodičov a zapájanie.
Základné preskúšanie el. súčiastok.
Výpočet tranzistora.
Oživenie a zapojenie elektrických obvodov.
Predvádzanie hotových výrobkov.
Výpočet a návrh stabilizovaného zdroja.
 Mechanik počítačových sietí  
Vytvorenie PC siete , zdieranie tlačiarne, konfigurácia WIFI Routera..
Ako zrýchliť PC, kontrola HDD, softwarové čistenie.
2D grafika- GIMP, 3D grafika- 3D bleander, 3D tlačiareň .
Práca s robotom LEGO MINDSTORM.
GHAIL, google disk, google DOC a ďalšie vymoženosti google.
Montáž počítačovej zostavy, diagnostika - testovanie výkonu a stability, notebook - čistenie od prachu a iných nečistôt, prepastovanie chladiacich časti.
	Manažment LAN / WAN sietí.  
Trojročné učebné odbory
Autoopravár mechanik, autoopravár elektrikár 
Pneuservis, oprava prepichnutej pneumatiky, prezutie a vyváženie pneumatík.
Nastavenie svetiel.
	Diagnostika motora.
	Analýza výfukových plynov.
Oprava bŕzd, výmena brzdového obloženia.
Kontrola dobíjania batérie.
Cúvanie osobného automobilu pomocou parkovacieho asistenta.
Inštalatér
Spájanie medených rúr a tvaroviek elektrickou spájkovačkou – ukážka, praktické vyskúšanie.
Spájanie oceľových rúr a tvaroviek závitmi – ukážka, praktické vyskúšanie. 
Spájanie kanalizačného potrubia.
Zváranie oceľového potrubia a tvaroviek kyslíkovo-acetylénovým plameňom.
Kontrola tesnosti vodovodného potrubia.
Montáž predstenových inštalačných systémov. 

Prosíme výchovných poradcov, aby pre zabezpečenie programu pre návštevníkov vyplnenú návratku zaslali klasickou poštou na adresu školy, prípadne svoju účasť potvrdili emailom na ssjhbj@slovanet.sk alebo ju nahlásili na sekretariáte školy (054/4861950) najneskôr do 25. januára 2019.  
                                       



                                                                                                                             Ing. Peter Dulenčin, PhD.
                                                                                                                            -riaditeľ školy- 




NÁVRATKA
„Siahni si na remeslo“ – Dielne praktického vyučovania Kúpeľná 1, 08501 Bardejov
ssjhbj@slovanet.sk, 054/48 61 950

Adresa ZŠ:...........................................................................................................................................................................
Počet žiakov:.............................................................. Čas návštevy (od- do):.......................................................................
Meno vých. poradcu (tel. a email):................................................................................................................................................


