
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ  
JOSEFA GOČÁRA V PRAZE 4 
Družstevní ochoz 3, Praha 4 – tel.: 261 212 572 – www.spsgocar.cz  
 

PROJEKTOVÉ DNY PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
 

Tematicky zaměřené projektové dny jsou určeny pro žáky 9. tříd základních škol. 
Během návštěvy se účastník zapojí do života naší školy a seznámí se nejen s jejím 
prostředím, ale také s 4 letým studijním oborem Stavebnictví. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ŘÍJEN – LEDEN 
2018 / 2019 

 Odborná zaměření oboru Stavebnictví: 
 

▪ POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 
 ▪ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA 
 ▪ ARCHITEKTURA A INTERIÉROVÝ DESIGN 
 

Program projektového dne začíná vždy v 10:00 hodin a trvá 2 až 3 hodiny. 
Projektového dne se může zúčastnit celá třída základní školy nebo jednotliví mladí 
zájemci se svými rodiči.  
 

Protože je počet účastníků omezen, rezervujte si prosím vybraný termín včas e-
mailem: sekretariat@spsgocar.cz nebo na telefonním čísle: 261 212 572. 

Termín Témata projektových dnů 

10.10.2018 
(středa) 

Projektujeme ve 3D – účastníci nahlédnou do kuchyně 3D grafiky a vyzkouší si návrh rodinného domu 

Jak rychle tuhne sádra? – laboratorní zkoušky vlastností stavebních materiálů 

Geocaching – vydejte se hledat skrytou schránku na území Reitknechtky a zapište se do logbooku 

25.10.2018 
(čtvrtek) 

Chemie může být zábavná, poučná i tajemná – demonstrace efektních pokusů 
Krok za krokem Gočárovkou – putování odbornými učebnami s architektonickým kvízem 

Projektujeme ve 3D – účastníci nahlédnou do kuchyně 3D grafiky a vyzkouší si návrh rodinného domu 

alt. Beton kolem nás – beton může být zajímavý; nebojte se betonu a přijďte si vyzkoušet jeho vlastnosti 

8.11.2018 
(čtvrtek) 

Projektujeme ve 3D – účastníci nahlédnou do kuchyně 3D grafiky a vyzkouší si návrh rodinného domu 
Kreslení podle skutečnosti – vyzkoušejte si některé kreslířské techniky 
Krok za krokem Gočárovkou – putování odbornými učebnami s architektonickým kvízem 

alt. Beton kolem nás – beton může být zajímavý; nebojte se betonu a přijďte si vyzkoušet jeho vlastnosti 

28.11.2018 
(středa) 

Jak rychle tuhne sádra? – laboratorní zkoušky vlastností stavebních materiálů 
Projektujeme ve 3D – účastníci nahlédnou do kuchyně 3D grafiky a vyzkouší si návrh rodinného domu 

Geocaching – vydejte se hledat skrytou schránku na území Reitknechtky a zapište se do logbooku 

4.12.2018 
(úterý) 

Projektujeme ve 3D – účastníci nahlédnou do kuchyně 3D grafiky a vyzkouší si návrh rodinného domu 

Digitální interiér – do počítačového modelu interiéru si účastník vyzkouší návrh vlastního interiéru 

Krok za krokem Gočárovkou – putování odbornými učebnami s architektonickým kvízem 

12.12.2018 
(středa) 

Jak rychle tuhne sádra? – laboratorní zkoušky vlastností stavebních materiálů 
Projektujeme ve 3D – účastníci nahlédnou do kuchyně 3D grafiky a vyzkouší si návrh rodinného domu 

Geocaching – vydejte se hledat skrytou schránku na území Reitknechtky a zapište se do logbooku 

9.1.2019 
(středa) 

Jak rychle tuhne sádra? – laboratorní zkoušky vlastností stavebních materiálů 
Projektujeme ve 3D – účastníci nahlédnou do kuchyně 3D grafiky a vyzkouší si návrh rodinného domu 

Geocaching – vydejte se hledat skrytou schránku na území Reitknechtky a zapište se do logbooku 

17.1.2019 
(čtvrtek) 

Chemie může být zábavná, poučná i tajemná – demonstrace efektních pokusů 

Beton kolem nás – beton může být zajímavý; nebojte se betonu a přijďte si vyzkoušet jeho vlastnosti 
Projektujeme ve 3D – účastníci nahlédnou do kuchyně 3D grafiky a vyzkouší si návrh rodinného domu 

alt. Krok za krokem Gočárovkou – putování odbornými učebnami s architektonickým kvízem 

Pro zájemce o naši školu 
pořádáme, kromě projektových 
dnů, také dny otevřených dveří. 
Poskytneme vám důležité 
informace, prohlédnete si školu  
a seznámíme vás s průřezem 
výuky v jednotlivých předmětech. 
Na přípravě dnů otevřených dveří 
se podílí nejen zkušení učitelé, 
ale také desítky žáků. 

DNY      
OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 
 

6. 11. 2018 (úterý) 
22. 11. 2018 (čtvrtek) 
6. 12. 2018 (čtvrtek) 
 

v 17:00 hodin informace o škole 
od 17:30 hodin prohlídka školy 


