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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

Stredná odborná škola polytechnická

Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín-Kňažia

www.sospknazia.sk

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

1, Miba Sinter Slovakia s.r.o.  
2, OFZ, a.s.  
3, Klauke Slovakia s.r.o.  
4, Kajo Metal s.r.o.

1, Nábrežie Oravy 2222 ,026 01  Dolný Kubín. 
2, Široká - Oravský Podzámok č.381, 027 41 Oravský Podzámok. 
3, Nábrežie Oravy 2711 ,026 01  Dolný Kubín. 
4, M.R.Štefánika 2270 ,026 01  Dolný Kubín.

1, www.miba.com 
2, www.ofz.sk 
3, www.klaukeslovakia.sk 
4, www.kajometal.sk

Podujatie

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Propagácia  odborného vzdelávania

konferencia

seminár

deň otvorených dverí

návšteva podniku

tlačová konferencia

súťaž-ocenenie

interview

článok

beseda

Iné:

DD

.

 MM

.

 RRRR

DD

.

 MM

.

 RRRR

Názov podujatia

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

30 11 2016

Dátum podujatia - koniec

02 12 2016



Stredná odborná škola polytechnická, Miba Sinter Slovakia s.r.o.,OFZ, a.s., Klauke Slovakia 
s.r.o., Kajo Metal s.r.o.

Ing. Branislav Urban

+421 905 460 904

urban@sospknazia.sk

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Miesto podujatia

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



Stručný opis podujatia: Dni otvorených dverí školy a propagácie odborného vzdelávania 

Hlavný cieľ: cieľom našej školy  je spoločne s regionálnymi zamestnávateľmi osloviť čo 
najviac žiakov základných škôl, ich rodičov a ostatnú verejnosť s a oboznámiť ich s 
ponukou odborného vzdelávania ( vrátane duálneho vzdelávania ) na našej škole, ktorá je 
zameraná na strojárske a elektro odbory v nadväznosti na ich ďalšiu kariéru . Všetkým 
osloveným chceme dať možnosť nahliadnuť do súčasnej priemyselnej praxe a podmienok v 
nej, aby sa vedeli reálne zorientovať pri výbere svojho budúceho štúdia a vyberali si 
vzdelávanie, ktoré ich neposunie na Úrad práce, ale môže naštartovať ich úspešnú kariéru 
priamo v našom regióne. 

Hlavné aktivity: už 3. rok spoločne s okolitými 梺rmami organizujeme 3-dňové Dni 
otvorených dverí školy najmä  pre  žiakov ZŠ z regiónu Oravy a okrem prehliadky našej školy 
im umožňujeme  aj exkurzie do priemyselných 梺riem, kde môžu vidieť najmodernejšie 
technológie a prácu v súčasných podmienkach. V tomto roku na základe pozitívnej spätnej 
väzby zo strany ZŠ budeme organizovať následne v mesiaci február 2017 aj technickú 
zábavnú súťaž pre žiakov ZŠ ako ďalšiu formu propagácie odborného vzdelávania. Všetky 
tieto aktivity sú pre žiakov ZŠ bezplatné ( doprava, občerstvenie, exkurzie), hradené  
sponzormi – regionálnymi zamestnávateľmi. 

Zapojení účastníci ,ich počet a typ:  Okrem žiakov  ZŠ  končiacich ročníkov a ich rodičov  tu 
pozývame aj nižšie ročníky žiakov ZŠ , ktorí takto v rámci odbornej exkurzie získavajú 
aktuálnu informácie pre svoju technickú prípravu. Vítaní sú aj ostatní záujemcovia z okolia, 
ktorí chcú nazrieť do technickej praxe. Každý rok sa takto u nás organizovane vystrieda cca 
500 žiakov ZŠ + ďalší, ktorí prídu individuálne. Všetky aktivity sú organizované v spolupráci 
s miestnymi 梺rmami ( Miba Sinter Slovakia, Metales, Mahle, OFZ, Klauke, Kajo metal, 
Yanfeng ). Mnohé z týchto 梺riem s našou školou spolupracujú aj v rámci duálneho 
vzdelávania. 

Očakávaný prínos podujatia pre zapojených aktérov : zvýšený záujem žiakov a ich rodičov o 
odborné vzdelávanie a následnú prácu v okolitých 梺rmách, ktorým už dnes chýba 
kvali梺kovaná pracovná sila. Zároveň  veríme, že žiakov nižších ročníkov oslovia exkurzie a 
budú ich motivovať k záujmu o technické činnosti. 

             

  STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ 
                       Jelšavská 404,  Dolný Kubín - KŇAŽIA        

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



Pozvánka  

   Vážení rodičia, pedagógovia, milí žiaci,  

    Dovoľujeme si Vás pozvať na Dni otvorených dverí školy, ktoré sa budú konať  v termíne  
30.11.  -  02.12.2016 v čase od 07.30 do 13.00 v priestoroch našej školy.  
     
    V škole je pre Vás pripravený zaujímavý program, počas ktorého sa dozviete o 
podmienkach štúdia v našej škole a budete môcť nahliadnuť do procesu vzdelávania v 
odborných  učebniach   a školských dielňach.  

    Ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz budú súčasťou týchto dní  exkurzie do prevádzok 
okolitých 梺riem.           Vo 梺rmách získate jedinečnú príležitosť vidieť zblízka prevádzku 
najmodernejších zariadení a najnovšie technológie využívané           pri výrobe v našom 
regióne.  

    Škola bude v spolupráci s partnerskými 梺rmami zabezpečovať v dohodnutých termínoch 
dopravu zo základnej školy      do našej školy a do prevádzok 梺riem. Táto doprava je k 
dispozícii bezplatne aj rodičom žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na našej škole. 

www.sospknazia.sk

Tento obsah nie je vytvorený ani schválený spoločnosťou Google.

Webová stránka podujatia (ak existuje) pre viac informácií
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