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Stredná odborná škola, Gemerská 1, Košice  

www.sosgemke.sk 

 

Súťaž zručností pre žiakov ZŠ - ŠKOLA MÓDY 

 

Stredná odborná škola na Gemerskej ul. č. 1 v Košiciach a Magistrát mesta Košice vyhlasujú súťaž 

pre žiakov základných škôl ŠKOLA MÓDY. 

Súťažné kategórie: I. kategória – žiaci 1. – 4. ročník ZŠ, II. kategória – žiaci 5. – 9. ročník ZŠ 

Téma: Zo starého nové (šaty) 

Súťažné disciplíny:  

A - Výtvarné práce žiakov ZŠ, výstava prác  

B - Prezentácia modelov navrhnutých a zrealizovaných žiakmi ZŠ – módna prehliadka 

Poslanie súťaže:  

− zaujať žiakov v tvorbe odevov 

− posilniť ich tvorivosť a kreativitu 

− podchytiť talent a nápaditosť žiakov - rozvíjať ich fantáziu a zručnosť 

− vymieňať si pedagogické skúsenosti z tejto oblasti 

− recyklácia odevov, enviromentálna výchova.  

Súťažné podmienky: pri tvorbe modelov sa inšpirovať starými odevmi, prerobiť ich na nové a 

vymyslieť nový „život“ starým veciam. Pri realizácii využiť tradičné aj netradičné materiály s dôrazom 

na životné prostredie a recykláciu. Hľadať nové možnosti spájania materiálov a realizácie odevov. 

Prezentovať modely nielen ako odev a módne doplnky, ale aj ako výtvarný objekt.  

Súťažná disciplína A: výtvarné práce vo formáte A3 môžu byť aj návrhy modelov, alebo ľubovoľná 

technika výtvarného prejavu kresba, maľba, grafika, pastel, kombinované techniky, práce inšpirované 

módou, vytvorené ľubovoľnou technikou.  

Súťažná disciplína B: hotové modely zrealizované na rôznu príležitosť, napr. karneval, ples, divadelné 

predstavenie atď.. Modely môžu byť aj z papiera a iných netradičných recyklovaných materiálov. 

Modely si môžu žiaci predviesť sami, alebo budú predvedené našimi modelkami.  

http://www.sosgemke.sk/


 

Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava 

 https://oakuktt.edupage.org/ 

Konferencia Povolania pre 21. storočie 

Konferencia o povolaniach, zručnostiach potrebných pre 21. storočie a o modernom odbornom 

vzdelávaní. Účastníkmi budú žiaci a učitelia stredných odborných škôl Trnavského kraja a partnerské 

školy z Talianska, Bulharska, Maďarska a Chorvátska, prostredníctvom skype konferencie. Informácie 

o projekte budú na eTwinning stránke projektu 21st century jobs a webovej stránke školy. O podujatí 

informujeme aj rodičov, žiakov ZŠ a výchovných poradcov počas Dňa otvorených dverí, ktorý v tom 

čase uskutočníme. Na podujatí sa zúčastnia aj ambasádori EP a pozvaní hostia. 

 

https://oakuktt.edupage.org/


 

Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, 

Bratislava 

www.beautycare-study.sk 

 

Naše aktivity podujatí v rámci Európskeho týždňa odborných zručností sme zamerali na nasledujúce 4 

časti:  

1. Skvalitnenie OVP a spolupráca so zamestnávateľmi 

2. Poskytovanie služieb širokej verejnosti, domovom sociálnych služieb a domovom dôchodcov  

3. Učíme sa od najlepších - celoživotné vzdelávanie a zapájanie sa do projektov  

4. Prezentácia školy  

Program aktivít:  

1.Výstava Interbeauty Bratislava – 5. 10. - 7. 10. 2017.  

− prezentácia študijných a učebných odborov (výstavný stánok, poskytovanie služieb a brožúra 

o škole);  

− prezentácia duálneho vzdelávania.  

2. Poskytovanie služieb v domove dôchodcov a v DSS dňa 18. 10. 2017.  

3. Odborné školenie pedagógov a žiakov 20. 10. 2017.  

4. Deň otvorených dverí 24. 10. 2017  

− prezentácia študijných a učebných odborov s možnosťou zapojenia sa do pracovných aktivít;  

− prezentácia duálneho vzdelávania a zapojenia školy do Švajčiarsko-slovenského projektu;  

− prezentácia projektu ERASMUS+;  

− informovanie o spolupráci školy so zamestnávateľmi;  

− informovanie o certifikácii školy medzinárodnou spoločnosťou Internacional Education Society 

IES.  

5. Odborné školenie pedagógov a žiakov 15. 1. 2017.  

6. Zahraničná odborná stáž žiakov a pedagógov z ČR v dňoch 5. - 18. 11. 2017 v rámci projektu 

ERASMUS+ . 

7. Poskytovanie služieb v domove dôchodcov a v DSS dňa 16. 11. 2017.  

8. Rodičovský aktív 21. 11. 2017.  

− workshop-prezentácia projektu ERASMUS +; 

− diseminácia výsledkov z realizovaných projektov; 

− propagácia duálneho vzdelávania - Informácie rodičom o spolupráci školy so 

zamestnávateľmi.  

9. Prezentácia školy, študijných a učebných odborov na Burze práce a informácií dňa 23. 11. 2017.  

http://www.beautycare-study.sk/


 

10.  Poskytovanie služieb v domove dôchodcov a v DSS dňa 30. 11. 2017.  

11.  Deň otvorených dverí 7. 12. 2017 ( 2.termín).  

12. Školenie žiakov zamerané na nové trendy v rámci výmenného pobytu s ČR. Školenie vedú 

uznávaní profesionáli vo svojom odbore. 

13. Poskytovanie služieb v domove dôchodcov a v DSS dňa 14. 12. 2017.  

14. V rámci projektu Európsky týždeň odborných zručností poskytovanie služieb pre širokú verejnosť v 

školských salónoch.  

15. V rámci projektu Európsky týždeň odborných zručností prezentovanie školy prostredníctvom 

webovej stránky, školského facebooku, instagramu, internetového časopisu, videa a brožúry o škole. 

Zapojení účastníci: žiaci školy, učitelia a majstri odborného výcviku, žiaci základných škôl a výchovní 

poradcovia, rodičia, verejnosť, klienti, žiaci a majstri odborného výcviku z partnerskej školy z Česka, 

školitelia - odborníci z praxe, zamestnávatelia.  



 

Stredná umelecká škola Ladislava Bielika, Vajanského 23, Levice 
https://suslbielika.edupage.org/ 

 

"Podporujeme kariéru v umení s Erasmus+" - tvorivé dielne v rámci Dňa otvorených dverí 

 

Hlavné ciele:  

− zviditeľniť odborné vzdelávanie a prípravu pre miestnu komunitu - šíriť zručnosti, ktoré 

študenti  získali na mobilitách v zahraničí, v rámci projektu Erasmus+;  

− získať potencionálnych záujemcov na štúdium v umeleckých študijných odboroch;  

− zlepšiť zručnosti účastníkov a ukázať im možnosti učenia sa kreatívnou prácou;  

− spropagovať výsledky realizácie projektu Erasmus+ "Kariéra v umení"; 

− šíriť meno školy ako partnerskej organizácie v projekte Erasmus+ . 

Hlavné aktivity:  

1. Tvorivé dielne zamerané na grafické techniky: kalografia, monotyp.  

2. Tvorivé dielne zamerané na textilné techniky: mokré plstenie, batikovanie, vyšívané 

kompozície – recyklácia. 

3. Výstava študentských prác vytvorených v rámci projektu Erasmus+. 

4. Premietanie prezentácií a videí vytvorených v rámci projektu Erasmus+. 

Zapojení účastníci: žiaci ZŠ - 50 študentov našej školy, 30 učiteľov ZŠ, 10 rodičov, 30 členov miestnej 

komunity. 

Očakávané výsledky:  

− spropagovanie projektov Erasmus+; 

− získanie záujemcov o štúdium umeleckých študijných odborov; 

− rozvoj zručností a tvorivého a inovatívneho potencionálu účastníkov tvorivých dielní;  

− propagácia odborného vzdelávania a prípravy;  

− podpora ďalšej kariéry v umení. 

Dopad: rozvoj zručností, vzbudenie záujmu o projekty Erasmus+  

Diseminácia: webová stránka školy, FCB stránka školy, webová stránka zriaďovateľa, letáky, spot v 

regionálnej televízii. 

 

https://suslbielika.edupage.org/


 

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, Pruské 

 www.sospruske.sk, 

 

Deň otvorených dverí SOŠ Pruské 

Cieľom tohto podujatia je prezentovať školu, jej odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré sú zamerané na 

odbornú prípravu žiakov v oblasti poľnohospodárstva, záhradníctva, viazačstva - aranžérstva, 

potravinárstva a rozvoja vidieka.  

Hlavné aktivity:  

1. aktivita - zdobenie perníkov a prezentácia cukrárenských výrobkov našich študentov.  

2. aktivita - floristická práca na prírodnom alebo umelom podklade - klobúk 3 

3. aktivita - súťaž Mladý poľnohospodár s medzinárodnou účasťou  

4. aktivita - prezentácia a súťaž v rámci projektu "Farmár - budúcnosť zdravých potravín", kde 

budú účastníci priamo poznávať jednotlivé druhy rastlín, zvierat, poľnohospodársku technika, 

mechanizáciu a niektoré druhy mlieka a syra. Do prípravy podujatia boli zapojení učitelia, 

majstri, žiaci školy a taktiež zástupcovia našich partnerských podnikov. V našich priestoroch 

privítame žiakov, rodičov a učiteľov základných škôl, ale aj širokú verejnosť.  

Týmto podujatím chceme zdôrazniť, že odborné vzdelávanie a kvalitná príprava môže byť nielen 

múdrou voľbou, ale i svojim spôsobom môže byť zábavné a excelentné, čo neskôr môže viesť k 

vysoko kvalitným pracovným miestam.  

Našou snahou je aj prostredníctvom tohto podujatia ľuďom pripomenúť, že stále platí to známe 

"Remeslo má zlaté dno". 

 



 

Stredná odborná škola Pruské, Pruské 294, Pruské 

 

Cez tvorivé dielne k múdrej voľbe povolania - Výstava a tvorivé dielne pre žiakov základných škôl 

 

Cieľom podujatia je prezentovať školu, jej odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré sú zamerané na 

odbornú prípravu žiakov v oblasti poľnohospodárstva, záhradníctva, viazačstva - aranžérstva, 

potravinárstva a rozvoja vidieka. Hlavné aktivity podujatia:  

1.aktivita – prezentácia školy na výstave STREDOŠKOLÁK v Trenčíne.  

2.aktivita – tvorivé dielne pod názvom „Cez tvorivé dielne k múdrej voľbe povolania“.  

Do prípravy podujatia sú aktívne zapojení učitelia, majstri, žiaci školy a taktiež zástupcovia našich 

partnerských podnikov.  

V rámci výstavy Stredoškolák v Trenčíne je pripravená prezentácia 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. 

 



 

Stredná odborná škola Rakovice 
 

Dni otvorených dverí "Rakovická jesienka" 

Trnavský samosprávny kraj a Stredná odborná škola Rakovice pozýva všetkých žiakov, rodičov, 

výchovných poradcov a priaznivcov školy na Dni otvorených dverí v SOŠ Rakovice „Rakovická 

Jesienka“ v dňoch 26. – 28. októbra 2017.  

26. október 09:00 – 16:00 hod.  

27. október 09:00 – 14:00 hod.  

28. október 09:00 – 12:00 hod.  

Program: Prezentácia študijných a učebných odborov, Floristický workshop, Prehliadka floristických 

prác,  Praktické ukážky služieb v cestovnom ruchu,  Ochutnávka ovocných špecialít „Ovocné hody“,  

Predaj „smútočných dekorácií“,  Prehliadka školy a školského internátu,  Ukážky experimentálnej 

práce vo výučbe biológie a chémie. 



 

Trenčianska regionálna komora 

 

Konferencia "Stredné odborné školstvo" 

 

Trenčianska regionálna komora SOPK v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom organizuje 

už siedmy ročník regionálnej konferencie Stredné odborné školstvo. Minulé roky boli konferencie 

venované stretnutiam stredných odborných škôl a firiem, neskôr duálnemu vzdelávaniu. Ostatné dva 

ročníky aj prezentáciám vysokých škôl, univerzít a firiem študentom stredných odborných škôl. 

Pripravovaný siedmy ročník, ktorý sa bude konať 26. a 27. októbra 2017, počas výstavy Stredoškolák, 

bude venovaný žiakom 9. ročníkov základných škôl. Žiaci si vypočujú prezentácie stredných 

odborných škôl a firiem zapojených do systému duálneho vzdelávania. Viac ako 300 žiakov privítame  

v troch blokoch prezentácií.  

. 

 

 

 



 

Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina 
Cieľom prezentácie odborných zručností študentov je ukázať rodičom, priateľom školy, učiteľom a 

ostatným študentom, ako aj širokej verejnosti, odborné zručnosti nadobudnuté pri tvorbe 

podnikateľských plánov. Podnikateľské plány slúžia ako nástroj na praktické uplatnenie vedomostí 

získaných počas štúdia bilingválneho predmetu Ekonomika a podnikanie. Študenti počas tvorby 

podnikateľských plánov preukázali vysokú úroveň jazykových vedomostí, odborných zručností a 

kreativity. Hlavným výstupom bude verejná prezentácia výsledkov ich odbornej práce, čo pomôže aj 

rozvoju ich komunikačných zručností a pripraví ich na pracovné prezentácie v budúcom zamestnaní. 

 



 

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 36, Piešťany 
 
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera bude opäť plná špecialít. Návštevníci - žiaci, učitelia, rodičia, 

absolventi, ich deti, široká verejnosť a verní priatelia tejto školy budú môcť obdivovať ukážky 

vianočných a slávnostných tabúľ, ochutnávať gastronomické výrobky, pozorovať prácu na odbytových 

strediskách a byť svedkami odborných zručností študentov tejto školy. Žiaci hotelovej akadémie aj 

tentoraz svojich hostí privítajú v reštauráciách s domácou, aj medzinárodnou kuchyňou, lákať ich budú 

Reštaurácia u poľovníka, Francúzska ulička, Bavorská miestnosť či Slovenské špeciality. Študenti 

pozvú návštevníkov do kokteilových barov, kde budú predvádzať svoje zručnosti v miešaní nápojov. 

Cukrárne a pekáreň budú rozvoniavať makrónkami, medovníčkami, snehovými pusinkami a širokou 

škálou zákuskov a múčnikov. Vináreň a kaviareň budú osviežujúcou zastávkou. Nebudú chýbať 

ukážky alternatívnych príprav kávy aj mnohých gastronomických  zručností- studená kuchyňa, carving 

fruit, flambovanie, candy bar, tortový stôl a čokoláda našich študentov. O malé detičky sa postarajú v 

kreatívnych dielničkách naše študentky. Atmosféru bude spríjemňovať folklórny súbor Žito. Veríme, že 

slávnostnej recepcie sa zúčastnia aj zástupcovia trnavského samosprávneho kraja, zástupcovia mesta 

a ďalší pozvaní hostia. Pestrý program gastronomických stredísk a ukážok odborných zručností 

študentov našej školy je najlepšou vizitkou. Hostia okúsia množstvo krásne naaranžovaných dobrôt, 

ktoré pripravia žiaci za pomoci ich vyučujúcich na odborných hodinách. Na manažmente a marketingu 

odbytových stredísk žiaci pracujú pod dohľadom odborných vyučujúcich. Informovať o tejto obľúbenej 

aktivite bude školská webová stránka a lokálne média. 

 



 

Obchodná akadémia, Daxnerova 35, Vranov nad Topľou 
 
V rámci realizačnej fázy absolvovalo v prvej polovici októbra 15 žiakov 4. ročníka dvojtýždňovú 

odbornú prax v Londýne. Program Erasmus+ bude širokej verejnosti predstavený na XI. vianočnom 

veľtrhu cvičných firiem, ktorý je spojený s Dňom otvorených dverí. Do predstavenia programu bude 

zapojených všetkých 15 žiakov, ktorí sa zúčastnili odbornej praxe v Londýne. Za najväčší prínos 

mobilitného projektu na osobnej úrovni považujú žiaci nadobudnutie nových skúseností a odborných 

zručností, vrátane zlepšenia jazykových kompetencií. Všetci zhodne tvrdia, že tento projekt im 

poskytol jedinečnú životnú skúsenosť a motivoval ich k ďalšiemu odbornému, jazykovému 

a osobnému rastu. Veľtrh vždy zaujme aj žiakov deviatych ročníkov základných škôl, ktorí využívajú 

možnosť navštíviť školu a tak môžu vidieť žiakov pri získavaní praktických zručností z jednotlivých 

oblastí podnikania. Veríme, že ich aktivity zaujmú a vzbudia záujem štúdia na našej škole. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina 
 
SOŠ stavebná na Tulipánovej ulici v Žiline každoročne pripravuje niekoľko akcií na podporu a 

zvýšenie záujmu mladých ľudí o remeselnú prácu. V školskom roku 2017/2018 sme začali 12. októbra 

2016 akciou Deň otvorených dverí s prezentáciou prác v odboroch murár/operátor stavebnej výroby, 

inštalatér/mechanik stavebnoinštalačných zariadení a tesár v rámci medzinárodnej súťaže Mladý 

stavbár. Súťaž navštívili aj žiaci zo ZŠ a ich rodičia. Práve žiakov 9. ročníkov čaká onedlho 

rozhodovanie sa o svojom budúcom povolaní. Pri znižujúcom sa záujme mladých ľudí o remeslá, 

chceme pomocou praktického tréningu rôznych remeselných činností dať možnosť, žiakom 

základných škôl v okrese Žilina, vyskúšať si svoje zručnosti, a tak pomôcť prebudiť záujem o remeslo. 

Žiaci Spojenej základnej školy z Terchovej a ZŠ z Mútneho - cca50 ľudí - budú rozdelení do troch a 

viacerých skupín. Pod vedením skúsených učiteľov odborného výcviku si vyskúšajú prácu stolára. 

Naučia sa rezať, píliť, brúsiť, spájať drevené časti a vytvoria si vtáčie búdky pre svoju školu. Budúci 

inštalatéri predvedú svoje zručnosti pri rezaní, spájaní rúr, hrdlovaní a napájaní častí vodovodného 

potrubia. Ďalšia skupina predvedie svoje zručnosti pri skladaní mozaikových tvarov z keramického 

materiálu. Chlapci a dievčatá prídu so svojimi učiteľmi a môžu prísť aj so svojimi rodičmi. Počas dňa si 

prezrú areál školy, pracovisko, veľmi dobre vybavené odborné učebne. Žiakom poskytujeme pracovné 

náradie, nástroje a materiál. Na záver žiaci dostanú malé certifikáty, propagačné materiály a svoje 

výrobky si môžu zobrať so sebou. Naším cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie. V spolupráci so 

základnými školami chceme aj naďalej pokračovať a myslíme si, že aj takéto podujatia prebúdzajú v 

mladých ľuďoch pozitívny vzťah k manuálnej práci. 

 



 

Základná škola s MŠ Smolenice, Komenského 3, Smolenice 
Cieľom akcie je naučiť žiakov rozdeľovať, plánovať, manažovať a kontrolovať prácu na projektovom 

zadaní v kolektíve. Úlohy, ktoré budú žiaci plniť, sú z oblasti fyziky, chémie, elektrotechniky, bytového 

dizajnu aj cukrárstva. Zároveň predvedú svoje zručnosti pri zvládaní tradičných remesiel nášho 

regiónu ako sú stolárstvo, včelárstvo, šperkárstvo a výroba ozdobných a úžitkových predmetov z kovu 

a drôtu. V rámci zdôraznenia dôležitosti schopnosti presadiť sa na trhu práce medzinárodného 

rozsahu, budú žiaci konfrontovaní s prekladaním pracovných postupov a návodov z a do svetových 

jazykov (angličtina a nemčina). Poradenské hry zamerané na voľbu povolania. Pre 5. a 6. ročník je 

pripravená hra  Bezeurovo - pointa je v tom, že si žiaci majú predstaviť, že žijú v meste, kde namiesto 

peňazí funguje výmena služieb. Žiak si má predstaviť, čo by dokázal ponúknuť iným, ako by prispel k 

tomu aby takéto mesto fungovalo - vytvorí si upútavku na svoje služby - reklamu. Rozhovor o tom, aké 

služby v meste máme, aké by sme potrebovali, ako funguje reálny trh práce.  

 



 

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 
 

Cieľ - propagácia odborného vzdelávania a prípravy so zameraním na duálny systém vzdelávania s 

podporou programu Erasmus+, rozvíjanie tvorivého potenciálu žiakov, príležitosť objaviť svoj talent a 

možnosti skvelej kariéry. Program podujatia zahŕňa tieto aktivity:  

- „Buduj svoju zaujímavú a náročnú kariéru“ - prednášky odborníkov z praxe, z vysokých škôl a 

úspešných absolventov v oblasti mechatroniky, moderných IT technológií a obnoviteľných 

zdrojov energie. 

- „Skvelá príležitosť na odborné vzdelávanie“ – prezentácia nových odborov 2679 K mechanik - 

mechatronik a informačné a 2561 M sieťové technológie. 

- „Predstavujeme talenty školy“ – workshopy najúspešnejších študentov školy a ich prác 

ocenených na národných výstavách a súťažiach. 

- "Remeslo má zlaté dno" – súťaž pre študentov školy zameraná na praktické zručnosti. 

- „Motivačná prezentácia nedostatkových odborov vzdelávania : technicko-administratívny 

pracovník a elektromechanik – silnoprúdová technika“, spojená so súťažou pre žiakov ZŠ. 

- „Moje prvé pracovné miesto“ - odborné exkurzie pre žiakov základných škôl do partnerských 

firiem v rámci duálneho systému vzdelávania, ako aj skvelá príležitosť získať kvalitné 

vzdelanie a zaujímavú prácu zároveň. 

- „Učenie hrou“ - prehliadka a aktívna účasť na workshopoch k výstave Vedecká hračka - more, 

zameraná na podporu vzdelávania v prírodovedných predmetoch a obnoviteľných zdrojov 

energie. 

- „Podporujeme kreativitu a inovácie v podnikaní“ – názorné ukážky cvičných firiem. 

- „Spolu dokážeme viac“ – diskusné fórum k téme: význam medzinárodných partnerstiev z 

hľadiska prepojenia odborných a jazykových zručností vo vzdelávaní.  

- „Handlovské dni techniky objektívom fotoaparátu“ – súťaž pre žiakov odboru grafik digitálnych 

médií, spojená s výstavou najlepších fotografií. 

 



 

Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad 
 
Hlavným cieľom podujatí je skvalitnenie teoretickej aj praktickej úrovne žiakov odboru zdravotnícky 

asistent, aj zamestnancov nemocnice pri samostatnom vykonávaní zákonom daných činností, v rámci 

starostlivosti o špecifickú skupinu pacientov (pacientov s chronickými ranami PEG sondou , 

kolostómiou a ileostómiou). Ďalším cieľom je podpora správnej starostlivosti o ruky nielen 

u zdravotníkov, ale aj u laikov. Seminár týkajúci sa ošetrovania chorých bude určený pre žiakov 3. a 4. 

ročníka odboru zdravotnícky asistent a pre zamestnancov nemocnice v Poprade (sestry, zdravotnícky 

asistenti). Seminár týkajúci sa hygieny rúk bude určený, okrem dvoch predchádzajúcich cieľových 

a skupín, aj verejnosti. Medzi hlavné aktivity seminára zameraného na špecifické ošetrovateľské 

činnosti bude patriť prednáška vedená sestrou certifikovanou v oblasti ošetrovania chronických rán. 

Táto bude podporená praktickým nácvikom špeciálnych zručností - príprava stomického setu a 

diskusiou prítomných založenou na príkladoch z praxe. Hlavnou náplňou seminára týkajúceho sa 

hygieny rúk bude prednáška vedená certifikovaným lektorom z firmy Hartmann, pričom si prítomní 

budú môcť vyskúšať detekciu mikroorganizmov na pokožke rúk pomocou špeciálnej UV lampy. Medzi 

očakávané výsledky podujatí radíme zvýšenie informovanosti a posilnenie odborných kompetencií v 

oblasti pacientov so špecifickými problémami, aktívne zapájanie žiakov SZŠ do praxe, posilnenie 

partnerských väzieb medzi školou a nemocnicou, zvýšenie atraktivity zamestnania odboru 

zdravotnícky asistent / sestra, dopad na verejné zdravie prostredníctvom novo získaných 

preventívnych techník hygieny rúk. 

 



 

SOŠ technická, ulica 1. mája 22, Zlaté Moravce 
 
Organizovaním „Dní otvorených dverí“ očakávame príchod žiakov končiacich ročníkov zo ZŠ a ich 

zákonných zástupcov, ktorí majú záujem o štúdium v odboroch, ktoré ponúka naša škola pre školský 

rok 2018/2019. Sme škola, ktorá ponúka Systém duálneho vzdelávania (SDV) v štyroch študijných 4-

ročných odboroch a v dvoch učebných 3-ročných odboroch. SDV garantuje 50% odborného výcviku 

priamo u zamestnávateľa vo firme. Zamestnanci školy - učitelia, majstri odborného výcviku, ako aj 

žiaci budú predstavovať jednotlivé odbory formou prednášok, videí, PPT prezentácií, ako aj 

konkrétnymi výrobkami. Bude nasledovať exkurzia v triedach, laboratóriách, dielňach, telocvični. 

Očakávame, že v týchto dvoch dňoch by naše priestory mohlo navštíviť cca 200 ľudí – žiakov, rodičov 

alebo učiteľov. Mohli by to byť budúci prváci na našej škole a veríme, že ich bude čo najviac. 

 

 
 
 



 

Spojená škola Nováky, Rastislavova 332, Nováky 
 
Hlavný cieľ: popularizácia chemického odborného vzdelávania, motivácia žiakov a propagácia školy a 

chemických študijných odborov. Cieľové skupiny: žiaci 7. - 9. ročníka ZŠ, učitelia prírodovedných 

predmetov ZŠ a zamestnávatelia. 

Aktivity: 

 a) Odborný seminár pre učiteľov prírodovedných predmetov ZŠ v spolupráci so zamestnávateľmi 

 b) Otvorené laboratórium pre žiakov a učiteľov ZŠ ( Netradičná chémia).  

Realizované aktivity a výsledky budú zverejnené v školskom časopise Ťaháky stredoškoláka a na 

webovej stránke školy. 

Očakávané výsledky: 

1.Zvýšený záujem žiakov o chemické odborné vzdelávanie  

2. Zdokonaľovanie praktických zručností žiakov a príprava pre trh práce. 

 



 

Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné 
 
Cieľom našej aktivity bude podpora procesu zavádzania programovania a robotiky do učebných osnov 

vyučovacích predmetov informatika a technika na našej základnej škole. Zavedením programovania a 

robotiky do vyučovacieho procesu chceme: uviesť žiakov do sveta technológií, s možnosťou 

zjednodušiť im v budúcnosti možnosť ďalšieho štúdia, prípadne pracovného zaradenia v oblasti 

mechaniky a elektroniky, poukázať na skutočnosť, že už v súčasnosti je možné manuálnu ľudskú 

prácu nahradiť robotmi, prezentovať robotiku ako zábavnú formu vyučovania programovania a najmä 

poukázať na skutočnosť, že vyučovanie programovania môže byť zábavné. 

Hlavné aktivity: 20.11. - otvorené robotické hodiny pre žiakov našej školy, 21.11. -  súťaž troch tímov 

vybraných žiakov 6. ročníka - vyhodnotenie súťaže za prítomnosti ostatných žiakov školy. Zapojení 

účastníci: žiaci – 600, učitelia – 34. Očakávanými výsledkami uvedenej akcie bude nielen 

sprístupnenie informácií a poukázanie na dôležitosť zaradenia programovania a robotiky do učebných 

osnov predmetu informatika, avšak predovšetkým poukázanie na skutočnosť, že hoci patrí 

programovanie medzi najnáročnejšie učivo predmetu informatika, prostredníctvom správne zvolených 

metód a pomôcok sa dá žiakom jednoducho sprístupniť a hra im napomáha prirodzene pochopiť jeho 

princípy. Očakávaný dopad: začlenenie problematiky robotiky a programovania do všetkých ročníkov 

základnej školy, v ktorých sa vyučujú predmety informatika a informatická výchova. Uvedená akcia 

bude zdokumentovaná a uverejnená na webovej na webovej stránke školy (zshu.sk), školskom fcb 

(https://www.facebook.com/zshumenne/) a fcb projektu 

(https://www.facebook.com/sosplanetrobotics/). 
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