
Odpovede nie je možné upraviť

Európsky týždeň odborných zručností

Vložte informácie o Vašom podujatí venovanom Európskeho týždňu odborných zručností do nižšie uvedeného 
formulára. Ak sú informácie o Vašom podujatí v súlade s Usmerneniami EK pre organizovanie podujatí a národná 
agentúra ich akceptuje, pošleme Vám o tom správu a informácia bude uverejnená na národnej stránke iniciatívy.

Organizácia, ktorá podujatie organizuje

Stredná odborná škola Pruské 294

Pruské 294

Názov

Adresa



www.sospruske.sk/https://www.facebook.com/pages/Stredn%C3%A1-odborn%C3%A1-
%C5%A1kola-Prusk%C3%A9/116468781765450

Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

Stredná odborná škola Pruské 294, Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín, 
www.sospruske.sk, www.tsk.sk, https://www.facebook.com/pages/Stredn%C3%A1-
odborn%C3%A1-%C5%A1kola-Prusk%C3%A9/116468781765450

Pruské 294

www.sospruske.sk, https://www.facebook.com/pages/Stredn%C3%A1-odborn%C3%A1-
%C5%A1kola-Prusk%C3%A9/116468781765450

Podujatie

Webová stránka / facebook

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Cez tvorivé dielne k múdrej voľbe povolania

konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok

beseda

Iné: výstava a tvorivé dielne
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Názov podujatia

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

24 11 2016

Dátum podujatia - koniec

01 12 2016



Pruské

Janka Fedorová

0905408367

fedorova.janka@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Miesto podujatia

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Cieľom je odprezentovať školu - jej odbory, ktoré sú zameranú na odbornú prípravu žiakov v 
oblasti poľnohospodárstva, záhradníctva, viazačstva-aranžérstva, potravinárstva a rozvoja 
vidieka . Do prípravy podujatia sú zapojení učitelia, majstri, žiaci školy a taktiež zástupcovia 
našich partnerských podnikov. Budú pripravené prezentácie v rámci výstavy Stredoškolák 
Trenčín pre návštevníkov - žiakov, učiteľov, rodičov a širokú verejnosť z celého 
Trenčianskeho samosprávneho kraja , ako aj tvorivé dielne pre žiakov základných škôl v 
zmysle projektu TSK " Podporme remeslá". Očakávaným prínosom pre školu má byť 
zvýšenie záujmu žiakov základných škôl o štúdium odborov SOŠ Pruské, ako aj zvyšovanie 
úrovne informovanosti o SOŠ Pruské.

www.sospruske.sk

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

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

Webová stránka podujatia (ak existuje) pre viac informácií

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

