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Pripravujeme Deň otvorených dverí školy a Konferenciu spojenú s prezentáciou školy a jej 
odborov.  Cieľom podujatia je predstaviť študijné a učebné odbory, ktoré naša škola otvára 
pre žiakov v budúcom školskom roku 2017/18 a zatraktívniť odborné vzdelávanie v našom 
regióne.  
DOD je primárne určený žiakom 8. a 9. ročníkov základných škôl a ich rodičom, ale uvítame 
aj širokú verejnosť. 
V rámci DOD budú niektoré učebne tematicky upravené do štýlu jednotlivých profesií a žiaci 
školy budú predvádzať zručnosti, ktoré sa u nás naučili – čašníci prestrú slávnostné tabule 
a predvedú odborné zručnosti, „hoteláci“ pripravia simuláciu hotela a jeho stredísk,  cukrári 
napečú sladké dobroty, ktoré budú predávať  v „hotelovej cukrárni“ , kozmetičky pripravia 
„hotelové wellnes“ a žiaci odborov zameraných na obchod a podnikanie oboznámia žiakov 
ZŠ s pracovnými operáciami v obchode, v sklade, s podnikateľskou činnosťou a pod. 
Návštevníci budú mať možnosť oboznámiť sa s jednotlivými odbormi, ich obsahovou 
náplňou a možnosťami uplatnenia sa na trhu práce. Žiaci ZŠ sa budú môcť zapojiť do 
pripravených aktivít a vyskúšať si svoje predpoklady na danú prácu.  
Konferencia je určená výchovným poradcom zo základných škôl. Budú tu prezentované  
odbory našej školy, možnosti duálneho vzdelávania a odborníci z praxe tu predstavia 
ponuky pre uplatnenie sa absolventov. 
Do podujatia sú zapojení učitelia, žiaci školy, zmluvní partneri a odborníci z praxe . 
Očakávame približne 500 návštevníkov.  
Prínos pre školu – propagácia školy a jej odborov, zvýšenie záujmu o štúdium na našej 
škole, zlepšenie imidžu školy. 
Prínos pre žiakov školy – nácvik praktických zručností, prezentácie pred verejnosťou, 
overenie si manažérskych zručností, zdokonalenie sa v tímovej práci, posilnenie 
kompetencií vo využívaní IKT, komunikácii i schopnosti riešiť problémy. 
Prínos pre návštevníkov – oboznámenie sa s možnosťami štúdia a  vybavením školy,  
získanie informácií o práci v rôznych profesiách s možnosťou vyskúšania si mnohých 
zručností. 
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