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SOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

13 10 2016

Dátum podujatia - koniec

13 10 2016

Miesto podujatia



Mgr. Jana Oravcová

0904 485 581

oravcova@sosstavebna.sk
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Kontaktná osoba - meno
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Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



V rámci dňa otvorených dverí 13.10.2016 prezentujeme školu a praktické vyučovanie 
žiakom a rodičom zo Žilinského kraja. Žiaci navštívia odborné učebne v škole,kde skúšajú 
svoje prvé vedomosti a zručnosti stavbárskeho remesla, jazykové hlavolamy. Zúčastňuje sa 
okolo 110 žiakov, niektorí aj so svojimi rodičmi.22.10.2016 podujatie "Budatínsky rínok" -
prezentácia  starého tesárskeho remesla - predvádzanie kresania drevených trámov, 
vytvorenie rohu drevenice a spájanie  drevených častí. 17.11.2016 v rámci Dňa študentstva 
organizujeme návštevu stavby Tunel Ovčiarsko, kde nielen naši žiaci, ale aj záujemcovia z 
iných ZŠ uvidia skutočnú prácu stavbárov v tunel. 8.12.2016 žiaci zo Základnej školy , Hliny 
5 a príp. iných ZŠ v Žiline navštívia naše dielne a vyskúšajú si prácu s drevom, murovanie, 
obkladanie, ohýbanie plechu s cieľom získať záujem o remeslo. Takýmito akciami chceme 
prispieť k rozvoju odborného učňovstva aj v našom regióne, k zatraktívneniu štúdia na 
strednej odbornej škole, zviditeľneniu remeselnej práce rôznych odborov. Zapojení sú 
učitelia, majstri praktického vyučovania, rodičia, aj naši žiaci, ŽSK, ᥬrma Uranpres,s.r.o.

www.sosstavebna.sk
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