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vzdělávání

Střední škola v Oselcích
modernizuje odborné vzdělávání
V tomto roce pokračujeme v trendu modernizace školy a jako partneři Plzeňského kraje realizujeme projekt ,,Podpora odborného
vzdělávání v Plzeňském kraji“. Hlavním přínosem pro školu je
modernizace výuky praktického vyučování a odborných předmětů
díky pořízení autodiagnostiky, strojů na obrábění dřeva, strojů
na obrábění kovů, ale i gastronomických strojů (celková dotace
projektu činí cca 5 500 000 Kč). Takto vybavené odborné učebny
a dílny odborného výcviku poskytují žákům všech oborů větší
možnost uplatnění na trhu práce a škole větší konkurenceschopnost mezi podobně zaměřenými středními školami. Na nových
strojích pracují studenti maturitních uměleckořemeslných oborů
Uměleckořemeslné zpracování kovů a Uměleckořemeslné zpracování dřeva, ale i žáci tříletých učebních oborů Truhlář, Mechanik
opravář motorových vozidel (dříve název Automechanik), Opravář
zemědělských strojů, Umělecký kovář a Zámečník. Stroje umožňují našim žákům seznámit se s novou autodiagnostikou (laserovou geometrií) – viz foto, s moderními stroji na obrábění dřeva
a kovů. Do odborných předmětů je začleněna výuka programování,
rýsování výkresů na počítači, seřizování a práce na těchto strojích.
Největší přínos spočívá ve využívání při odborném výcviku.
Markéta Kašparová, SŠ Oselce
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Mateřské centrum
Beruška zve na nové
i pravidelné kroužky
Doporučujeme nový kurz "FIT Baby" – cvičení s miminky pro jejich správný vývoj pod
vedením zkušené lektorky Mgr. Karolíny
Buriánové, Pch. Kurz probíhá každé pondělí
od 10 h – cvičení miminek 3–6 měsíců, délka
45 min. Po cvičení můžou maminky ještě
zůstat v družném rozhovoru či využít hernu
pro starší děti, které přijdou s nimi. Dle
zájmu je možno domluvit kurz i pro věkovou
kategorii 0–3 m a 6–9 m a 9–12 m. Více informací u lektorky na mob: 608 031 051. A dále
zveme na novou odpolední hernu "Herna
s jógou" každou středu od 15,30 do 17 h.
Cvičení jógy zábavnou formou (s jógovými
kartami) začne v 16,30 při min. počtu 3 děti.
Více informací na webu a FB!
Veronika Kozáková, MC Beruška
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