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Cieľom akcie je predovšetkým poskytnúť dostatočné informácie  a ukázať priestory našej 
školy  pre záujemcov o štúdium , či už v učebnom alebo  
v študijnom odbore. 
Do akcie budú zapojení takmer všetci žiaci učebných a študijných odborov 
a ročníkov, učitelia teoretických i odborných predmetov a majstri odborného výcviku. Títo 
prostredníctvom  praktických  ukážok a prezentácií projektov 
v rámci svojho odboru (predmetu)  budú motivovať zúčastnených záujemcov – najmä  
žiakov základných škôl a  ich rodičov k tvorivosti, kreativite, zručnosti a zvýšeniu atraktivity 
odborného vzdelávania. Cieľom je vzbudiť záujem o profesie našej školy v príprave na 
budúce povolanie aj formou tvorivých dielní v rámci DOD. 
Žiaci učebných odborov budú prezentovať svoje profesie v nasledovných odboroch: 
Kuchár – príprava tradičných slovenských jedál, príprava "jednohubiek" spolu 
so žiakmi 9. ročníkov ZŠ, vyrezávanie ovocia a zeleniny  
Čašník – Ōambovanie, slávnostné stolovanie a obsluha, príprava miešaných nápojov, 
ovocných limonád, bylinkových čajov a kapučína s vytváraním obrázkov v mliečnej pene 
Cukrár – prezentácia cukrárenských výrobkov, pečenie medovníkov, výzdoba netradičnej 
torty, modelovanie cukrárenských ozdôb z marcipánu 
Kaderník - všetky ročníky budú tvoriť svadobné a folklórne účesy a tak prezentovať aj svoje 
zdokonaľovanie sa v tvorbe účesov a vlastnú tvorivosť. Kaderníčky zladia navrhnuté účesy s 
celkovou vizážou a oblečením, žiačky nadstavbového študijného odboru Vlasová kozmetika 
budú prezentovať účesovú tvorbu na tému Retro účesy s použitím inovačných techník a 
dekoratívnej tvorby. Žiaci ZŠ si budú môcť vyskúšať jednoduché účesy na cvičných 
modeloch hláv. 
Žiaci študijných odborov budú prezentovať svoje odborné zameranie na: 
Hotelová akadémia – žiaci budú pripravovať slávnostné tabule s vianočnou tematikou, 
zorganizujú súťaž v príprave minútok pred zrakom hosťa 
Triedy študijných odborov obchod a podnikanie a animátor voľného času budú prezentovať 
projekty, napr. k roku J. M. Hurbana, k 400. výročiu smrti Williama Shakeaspeara, bude sa 
prezentovať cvičná 梺rma spoločnosti MUFF, JA 梺rma,  
a vypĺňať dotazník žiakmi 9. ročníkov zameraný na záujem štúdia na našej škole.  
Očakávaným prínosom podujatia je aktivizácia a zvýšenie záujmu o odborné vzdelávanie zo 
strany žiakov základných škôl, ich rodičov a ostatných zúčastnených v zmysle  Remeslo má 
zlaté dno, zvýšenie informovanosti verejnosti o možnostiach štúdia a aktivitách našej školy. 

Stručný opis podujatia: hlavný cieľ, hlavné aktivity, zapojení účastníci –
ich počet a typ (žiaci, študenti, učitelia, rodičia, podniky, atď.), očakávaný
prínos podujatia pre zapojených aktérov
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