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areál SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9, Bratislava

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

07 12 2016

Dátum podujatia - koniec

08 12 2016

Miesto podujatia



Ing. Mária  Katreniaková , riaditeľka

PhDr. Božena Schmidtová, 09050628914

cvc-veduca@sos-panty.sk
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Úroveň podujatia



Podujatím "Mikulášske odborné zručnosti na SOŠ HSaO"chceme podporiť Európsky týždeň 
odborných zručností a propagovať program Erasmus+ a jeho význam v odbornom 
vzdelávaní a príprave mladých ľudí na povolanie..Hlavným cieľom je motivovať mladých ľudí 
k tvorivosti, kreativite, zatraktívniť odborné vzdelávanie na našej škole v oblasti hoteliérstva, 
gastronómie, služieb, cestovného ruchu a obchodu. Súčasne ponúkame základným školám 
možnosť návštevy našej školy pre možnú profesionálnu orientáciu žiakov ZŠ v budúcnosti 
prostredníctvom Dńa otvorených dverí.Na podujatí budú prezentovať svoje zručnosti 
kuchári prípravou navrhnutých jedál, čašníci zabezpečia obsluhu a slávnostné tabule, 
miešanie nápojov, ퟢ�ambovanie,cukrári budú prezentovať svoje kreatívne cukrárenské 
výrobky. Žiacka školská rada zabezpečí Mikuláša a mimoriadne tvorivé prístupy žiakov aj 
ocení sladkou odmenou. Súčasťou podujatia bude prezentácia práce záujmových útvarov 
Centra voľného času a workschopy na témy práv dieťaťa, Deklarácie ľudských práv. 
Vytvoríme priestor na prezentáciu duálneho vzdelávania prostredníctvom zmluvných 
partnerov - obchodných reťazcov TESCO ,LIDL, DM market drogérie.Do aktivít budú zapojení 
žiaci, pedagógovia, rodičia, zmluvné obchodné reťazce, odborníci z praxe, CVČ a 
ŠI.Predpokladaný počet - cca 500 osôb.Očakávame zvýšenie pozornosti študijným a 
učebným odborom, ktoré vyučujeme na našej škole, zatraktíniť ich prípravu a zvýšiť imidž 
SOŠ hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9, Bratislava. V neposlednom rade prilákať k 
nám na štúdium väčší počet žiakov základných škôl.

www.sos-panty.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
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