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Stredná odborná škola Námestovo

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

07 12 2016

Dátum podujatia - koniec

07 12 2016

Miesto podujatia
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Cieľom podujatia je prezentovať školu širokej verejnosti, konkrétne študijné odbory a 
možnosti uplatnenia sa absolventov po skončení štúdia na trhu práce.  
Na plánované podujatie sme pozvali predovšetkým žiakov 9. ročníka základných škôl v 
okrese Námestovo, výchovných poradcov, rodičov, ale aj širokú verejnosť.  
Počas podujatia budú prebiehať nasledovné aktivity:  
1. Spoločné privítanie hostí 
2. Program v podobe súťaže s názvom: "Dobre vedieť", kde budú zapojení naši študenti ale 
aj dobrovoľníci z pozvaných hostí.  
3. Praktické ukážky odborných zručností študentov v študijnom odbore  Kozmetik, Kaderník, 
Vlasová kozmetika, Styling a marketing 
4. Prezentácia teoretického vyučovania študentmi odboru Obchodné a informačné služby - 
Správca počítačovej siete 
5. Prezentácia teoretického vyučovania študentmi odboru Obchodné a informačné služby - 
Medzinárodné obchodné vzťahy 
6. Prezentácia teoretického vyučovania študentmi odboru Manažment regionálneho 
cestovného ruchu 
7. Prezentácia a aktivity žiackej školskej rady 
8. Prezentácia a praktické ukážky výrobkov JA 梺riem 
9. Aktivity študentov a konverzácia v cudzích jazykoch 
10. Prezentácia priestorov školy 
Zapojení účastníci: (cca 450) 
študenti školy na hodinách odborných výcvikoch, študenti na hodinách teoretického 
vyučovania, študenti sprevádzajúci hostí, študenti zapojení do programu pre hostí, členovia 
žiackej školskej rady, študenti JA 梺riem, učitelia, majstri OV, nepedagogickí zamestnanci, no 
a samozrejme aj naši pozvaní hostia 
Očakávaný prínos z plánovaného podujatia: nárast záujmu žiakov 9. ročníkov základných 
škôl o ponúkané študijné odbory, zvýšenie úrovne informovanosti o škole a jej 
uskutočnených, resp. plánovaných aktivitách 

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
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