Technika a dievčatá,
ide to spolu?
Verili by ste, že v škole, ktorá má 551 žiakov, z toho len 20
dievčat, vyhralo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike dievča?
Verili by ste, že vyhralo aj krajské kolo a postúpilo na celoštátne?
A možno bude víťazkou aj tam... Takéto šikovné dievča študuje
na Strednej priemyselnej škola J. Murgaša v Banskej Bystrici v
druhom ročníku. Volá sa Martina Zvolenská a študuje odbor informačné a sieťové technológie . Súťažila v elektronike a pritom
študuje sieťové technológie? Martinka je totiž technický talent
v sukni. Aj vtedy, keď potrebuje triedny učiteľ riešiť problémy v
triede, tiež majú chlapci svoju Maťu, jediné dievča v triede, ktoré
vždy všetko zariadi, vyrieši za nich. Napriek tomu, že Martina je
naozaj výborná v elektrotechnike, jej životným snom je pracovať pre spoločnosť Google .
Nemyslite si však, že na SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici nie
sú šikovní chlapci. Je ich tam naozaj dosť či už študujú odbor
2675 M elektrotechnika, alebo odbor 2694 M informačné a
sieťové technológie, či odbor 3957 M multimédiá. V každom z
nich sa nájde veľa šikovných žiakov, ktorí dokážu školu úspešne
reprezentovať na rôznych odborných súťažiach. Napr. Andrej
O. Chudý a Martin Perešíni si pred dvomi rokmi priniesli z tureckého Istanbulu víťaznú trofej z majstrovstiev sveta v RoboCupe,
kde v kategórii záchranár ich robot dokázal najrýchlejšie a najpresnejšie absolvovať spletitú cestu v bludisku a nájsť obete živelnej pohromy. Marek Lopušný získal vzácnu trofej Krištáľový
merkúr za inováciu aplikácie Teslovho transformátora v oblasti
výbojov pri prenose energie. O tom, že žiaci školy sú šikovní aj
v oblasti športu, svedčí zase nedávne víťazstvo Mateja Ulíka na
majstrovstvách Slovenska v cyklistike v kategórii kadeti.
Záujem o školu je z roka na rok väčší. V školskom roku 2012/13
SPŠ J.Murgaša ako jediná škola v kraji naplnila plánovaný počet
žiakov do prvého ročníka.
Veríme, že počet šikovných mladých ľudí, chlapcov a dievčat, v
odbornom školstve bude len narastať.
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Stredná priemyselná škola J. Murgaša v Banskej Bystrici realizuje projekt s názvom
AMOS – inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica na základe požiadaviek trhu práce
Obdobie realizácie projektu: November 2012 - Október 2014
ITMS kód Projektu: 26110130535
Jednou z aktivít projektu je implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE.
2694 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE
Štúdium umožňuje získať teoretické a praktické vedomosti a zručnosti
IT špecialistov hlavne v oblastiach:
- návrhu a diagnostiky počítačových sietí, projektovania a realizácie
počítačových sietí,
- správy, inštalácie a diagnostiky sieťových a serverových systémov,
- inštalácie a konfigurácie operačných systémov Windows a Linux,

- programovania vo vyšších programovacích jazykoch, využívania
aplikačného softvéru,
- Java technológií, návrhu databázových aplikácií,
- projektovania a administrácie počítačových sietí CISCO.
Projekt realizujeme aj v študijných odboroch:
2675 M ELEKTROTECHNIKA
ELEKTROENERGETIKA
ELEKTRONIKA
3957 M MULTIMÉDIA

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Vzdelávanie.
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
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