
 
 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Pozvánka 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Oddělení komunikace  

 
Vážení, 

  
jménem primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové 

 
Vás zveme na setkání 

 
k tématu inovativního přístupu ke školství. 

 
Akce se koná  

 
v pátek 15. června 2018 od 10.30 hodin  

ve Smíchovské střední průmyslové škole.  
(Preslova 25, Praha 5) 

 
Při této příležitosti bude otevřena ve škole nová laboratoř virtuální reality a 

představeno nově založené vývojářské studio, které bude sloužit k edukační i 
zábavné formě výuky ve virtuální realitě. 

 
Více o programu naleznete v příloze. 

 
 

Setkání se zúčastní:  
• Adriana Krnáčová, primátorka hl. m. Prahy 
• Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ 

 
 
Praha 12. 6. 2018 

  
 
Vít Hofman  

   
Mediacentrum MHMP 

 
Tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy  

Tel.: 778 737 868, 236 002 080  
Fax: 236 007 096  
E-mail: vit.hofman@praha.eu    E-mail: mediacentrum@praha.eu 
Facebook: www.facebook.com/praha.eu 
  

Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 
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UČIT SE DÁ I JINAK 

Inovativní přístup ke školství 

15. června 2018 na Smíchovské SPŠ, Preslova 25, Praha 5 

• Slavnostní otevření laboratoře virtuální reality  
• Představení nově založeného vývojářského studia  

           (edukační i zábavné hry ve virtuální realitě)  

• Tisková konference za účasti primátorky Prahy a ředitele SSPŠ 
• Interaktivní vzdělávání: podpora technických oborů; finanční gramotnost; 

kybernetická bezpečnost 
• Spolupráce v rámci koncepce Smart Prague   
• Beseda o inovativním školství  

 
Motto: Učit se dá i jinak 

Ing. Radko Sáblík, ředitel Smíchovské SPŠ: „Studenti u nás nejsou jen objektem 
vzdělávání, ale aktivně se zapojují do chodu školy, zúčastní se kulatých stolů, vedou 
studentské pracovní týmy, jednají se sociálními partnery, konají studentské i maturitní 

projekty. Cílem je co nejvíce přiblížit jejich vzdělávání reálnému životu a praxi.“ 

 
Program akce:  
10.30 až 11.00 hodin - tisková konference – účast: 

   - primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová  

   - ředitel Smíchovské SPŠ Radko Sáblík  

   - předseda Studentské rady Smíchovské SPŠ   

   - zástupce městské společnosti Operátora ICT 

11.00 až 11.30 hodin - slavnostní otevření laboratoře virtuální reality  

   - ukázky různých projektů 

   - ukázka unikátního projektu virtuální prohlídka v Osvětimi  

11.30 až 12.00 hodin - komentovaná prohlídka pracovišť Smíchovské SPŠ  

12.00 až 12.30 hodin - občerstvení, grilování  

12.30 až 15.00 hodin - volná prohlídka pracovišť Smíchovské SPŠ 

   - možnost hovořit s aktivními studenty Smíchovské SPŠ 

13.00 až 14.30 hodin  - konference o využití VR ve výukovém procesu  

   - účast vedoucích studentských pracovních týmů Smíchovské SPŠ 

      (Smart Prague, AVRAR, AŚ Mladá Boleslav, Linet)  
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