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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

Cirkevná stredná odborná škola sv.Jozafáta Trebišov

Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov

www.csostv.sk, www.facebook.com/csostv

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína, Vulcano Café&Restaurant, Reštaurácia 
Sonáta, Penzión Zlatá Putňa, Reštaurácia Fontána

MaKCJZ - M.R.Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov, Vulcano Café & Restaurant - Gorkého 
535/31, 075 01 Trebišov, Reštaurácia Sonáta - Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, Penzión 
Zlatá Putňa - Hlavná 23, 076 31 Viničky, Reštaurácia Fontána - M.R.Štefánika 1941, 075 01 
Trebišov

www.muzeumtv.sk, www.vulcanopizzeria.sk, www.restauraciasonata.sk, 
www.zlataputna.sk, www.fontanatv.sk
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Cirkevná stredná odborná škola sv.Jozafáta Trebišov

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

06 12 2016

Dátum podujatia - koniec

07 12 2016

Miesto podujatia



Ing. Martina Tirpáková

0948 100 658

tirpakova88@gmail.com

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Hlavný cieľ a aktivity: Naša škola sa rozhodla zapojiť do tohto podujatia organizovaním 
prezentácií, prehliadkou skúseností a zručností získaných v rámci zahraničných stáží 
Erasmus+. Táto aktivita bude zrealizovaná počas Dňa otvorených dverí, kedy našu školu 
navštívia nielen žiaci z iných škôl, naši budúci študenti, ale aj verejnosť a rodičia súčasných, 
či budúcich žiakov.  
Do organizácie podujatia, ktorému sme dali názov „Učíme sa od najlepších“ sme okrem 
žiakov rôznych odborov, učiteľov a majstrov odborného výcviku zapojili aj našich partnerov, 
ktorý spolupracujú so školou, či už pri organizovaní rôznych podujatí alebo poskytujú našim 
žiakom možnosť praxe.  
Účastníci: Úlohou úspešných účastníkov projektov Erasmus+ z odboru hotelová akadémia a 
hostinský,-á je pripraviť slávnostné tabule prezentujúce stolovanie a gastronómiu krajín, 
ktoré sme v rámci projektov Erasmus+ navštívili. Žiaci z odboru Služby v cestovnom ruchu a 
hotelová akadémia porozprávajú prostredníctvom ppt.prezentácií o svojich skúsenostiach 
so zahraničnými stážami, praxami, o tom, kde praxovali, čo sa im páčilo, ale aj nepáčilo, kde 
bývali a ako trávili voľný čas. Zároveň privítame nášho zahraničného partnera z Poľska, 
ktorý predstaví svoju ponuku formou  gastronomických špecialít, stolovania a predstaví 
svoju školu v rámci možnosti výmennej stáže. 
Prínos podujatia: 
1. Prínos pre tých, čo realizujú samotné podujatie: 
- žiaci zapojením sa do prípravy a organizovania podujatia riešia praktické úlohy, úlohy 
zo života, z toho čo zažili počas zahraničnej stáže Erasmus +, 
- predviesť to čo sa naučili, poukázať tým na význam absolvovania zahraničných stáží a 
prínos v oblasti získania väčších zručností, ale aj zlepšenia sa v cudzích jazykoch, v oblasti 
fungovania v multikultúrnom prostredí, 
- využívajú sa medzipredmetové vzťahy, 
- samostatnosť pri realizácii, podpora vlastných nápadov, 
2. prínos pre zúčastnených, ostatných žiakov: 
- predviesť získané skúsenosti a zručnosti ostatným žiakom školy a tým ich presvedčiť o 
zapájaní sa do podujatí organizovaných školou, 
- prezentáciou ukázať a porozprávať o možnostiach, ktoré ponúka projekt Erasmus+ a 
tým zvýšiť mobilitu žiakov aj z iných odborov, 
3. prínos pre partnerov školy: 
- predstaviť možnosti uplatnenia sa v praxi po skončení štúdia ,  
- ukázať budúcim, ale aj súčasným žiakom, verejnosti, rodičom možnosti absolvovať 
prax počas školy v tých najlepších, podnikoch, ktoré si vzájomne nekonkurujú, ale naopak 
spolupracujú, 
4. prínos pre verejnosť: 
- predstaviť konkrétne zručnosti žiakov, ktoré získali prostredníctvom stáží Erasmus+, 

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



- poukázať na význam odborného vzdelávania prostredníctvom ktorého žiaci získavajú 
potrebné zručnosti, vedomosti, skúsenosti do praktického života, 
- pri spolupráci s partnermi školy, verejnosť vidí na vlastné oči ochotu podnikateľských a 
iných organizácii zamestnávať našich žiakov už počas štúdia a vychovať z nich budúcich 
kvalitných pracovníkov schopných uplatniť sa nielen doma, ale aj v zahraničí. 

www.csostv.sk, www.facebook.com/csostv
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