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Bratislava

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

01 10 2016

Dátum podujatia - koniec

09 12 2016

Miesto podujatia
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Úroveň podujatia



Komplex podujatí predstavuje "pestré jesenné obdobie života školy na verejnosti",  hlavným 
cieľom ktorého je prezentovať kvalitu školy a pripravenosť jej absolventov pre podmienky 
trhu  práce a  predstavuje súbor aktivít pod heslom "bez školských lavíc, na verejnosti a pre 
verejnosť" , ktoré sú určené viacerým   
cieľovým skupinám : 
1. prezentácia školy a odborného vzdelávania:  
-   účasť školy na celoštátnom prezentačno-výstavnom podujatí stredných   
    odborných škôl JUVYR 2016 vrátane organizovania súťaže pre žiakov ZŠ 
    a poskytovania služieb širokej verejnosti 
-   prezentačné akcia pre žiakov a rodičov základ. škôl 
2. prezentácia zručností študentov: 
-   účasť na súťaži odborných zručností  mladých hair stylistov v rámci  
    veľtrhu krásy Bory Beauty a Wedding Show 
-   účasť študentov školy na 1. ročníku Súťaže o zlaté nožnice "Ukáž, čo vieš" 
3. poskytovanie služieb širokej verejnosti  
-  prezentácia školy, poradenské služby a poskytovanie služieb verejnosti  
    na veľtrhu  Interbeauty Bratislava 
-   poradenské služby v oblasti účesovej tvorby a dekoratívnej kozmetiky v rámci  
    veľtrhu krásy Bory Beauty a Wedding Show 
-   realizácia vizáže  účastníkov súťaže " NAJ babička a dedko mestskej časti   
     Nové  Mesto" organizovanej pod gesciou starostu MČ Nové Mesto 
-   hair styling a vizáž modeliek na módnej prehliadke "Módna tvorba mladých" 
4.  celoživotné vzdelávanie pedagógov 
-   spoluúčasť na organizovaní pilotného projektu "Školenie a stáže pre majstrov 
    odbornej výchovy a učiteľov odborných predmetov" pre oblasť kaderníctva pod  
    vedením lektora Eidgenossisches Hochschulinstitu fur Berufsbildung (EHB)  
-   realizácia akreditovaných odborných školení pre pedagógov v rámci  
    Švajčiarsko-slovenského projektu  "Odborné vzdelávanie a príprava pre trh  
    práce" pod lektorstvom pedagógov školy 

Do podujatí školy sú zapájaní všetci žiaci a pedagógovia školy za účasti stoviek   
návštevníkov , spolupracujúcich  韛�riem a živnostníkov , žiakov ZŠ a  rodičov . 
Prínosom aktivít je skvalitňovanie a popularizácia odborného vzdelávania prostredníctvom 
prezentovaných zručností študentov školy, čo významnou mierou ovplyvňuje ich adaptáciu 
na podmienky trhu práce. 

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



Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

Webová stránka podujatia (ak existuje) pre viac informácií

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

