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ČVUT V PRAZE PŘIVÍTÁ STŘEDOŠKOLAČKY NA LETNÍ IT ŠKOLE
V týdnu od 21. do 25. srpna 2017 se na půdě Českého vysokého učení technického
v Praze sejdou dívky z celé České republiky ve věku 14 až 19 let. Věnovat se budou
programování, kódování a vytváření vlastního blogu, webu nebo her. Týden letní IT
školy již třetím rokem organizuje ČVUT se společností Czechitas a snaží se tím
dívkám ukázat, že IT není pouze klučičí doménou.
Studentky středních škol zažijí na ČVUT v Praze týden plný tvorby webu, grafiky a
programování. Program je určen pro úplné začátečnice bez předchozí zkušenosti s IT.
„Během letní školy se dívky seznámí se základy různých IT disciplín, získají si vztah
k informatice, což jim může pomoci v rozhodování, jakému oboru se budou věnovat
po ukončení střední školy. Rádi bychom, aby studentky středních škol pro sebe
objevily možnost dalšího studia na technické univerzitě a tím směřovaly svoji kariéru
do některého z technických oborů, v tomto případě do IT,“ uvádí koordinátorka
projektu Ing. Ilona Prausová z Rektorátu ČVUT. Aktuálně studuje IT obory 14,4 %
studentek z celkového počtu studentů na Fakultě informačních technologií ČVUT, na
Fakultě elektrotechnické ČVUT je to 15 %.
Většina seminářů a kurzů probíhá v učebnách Fakulty informačních technologií ČVUT
v Praze v Dejvicích, jeden den s legoroboty pak účastnice stráví na Fakultě
elektrotechnické ČVUT v Praze na Karlově náměstí. Program doplní exkurze, například
do vědecko-výzkumných laboratoří, kde se setkají s vyučujícími, které v oboru IT
působí. Kromě odborného programu na dívky čeká také občerstvení a pro
mimopražské ubytování na kolejích ČVUT.
„Společně se sdružením Czechitas navazujeme na předchozí dva úspěšné ročníky a
věříme, že i letos se bude studentkám program líbit a že odjedou s pocitem, že IT je
pro ně to pravé,“ říká Ing. Ilona Prausová.
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Motivování dívek směrem ke studiu techniky se prostřednictvím projektu Holky, pozor!
(www.holkypozor.cz) věnuje ČVUT v Praze již více jak šest let. Láká na exkurze, soutěže,
přednášky a akce, jako je právě letní IT škola pro dívky.
Více informací nejen o letošním ročníku letní IT školy najdete na www.czechitas.cz
nebo na http://letni-skola.czechitas.cz/.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým
školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická,
jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství,
informačních technologií) a studuje na něm přes 21 000 studentů. Pro akademický rok 2017/18
nabízí ČVUT svým studentům 128 studijních programů a v rámci nich 453 studijních oborů. ČVUT
vychovává moderní odborníky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí,
flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. V roce 2017 se ČVUT umístilo
v hodnocení QS World University Rankings, které zahrnuje více než 4400 světových univerzit, v
oblasti „Civil and Structural Engineering" na 51. – 100. místě, v oblasti „Mechanical
Engineering“ na 151. – 200. místě, v oblasti „Computer Science and Information Systems" na 201.
250. místě, v oblasti „Electrical Engineering“ na 151. – 200. místě. V oblasti „Mathematics“ na
251. – 300. místě a „Physics and Astronomy“ na 151. – 200., v oblasti „Natural Sciences“ na 220.
místě, v oblasti „Architecture“ na 101. – 150. místě, v oblasti „Engineering and Technology“ na
201. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.

