
Odpovede nie je možné upraviť

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 obchodu a služieb

Ul. 17. novembra 2579, 022 01 Čadca

www.sosca.sk

Názov

Adresa

Webová stránka / facebook



Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

Hotel *** Marlene

Alena Kublová, Oščadnica Dedovka č. 1799, 023 01 Oščadnica

www.marlene.sk

Podujatie

Deň otvorených dverí a Vianočná výstava v SOŠ obchodu a služieb v Čadci
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Školské zariadenie Reštaurácia Beskyd Čadca

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

08 12 2016

Dátum podujatia - koniec

08 12 2016

Miesto podujatia



Ing. Ľudmila Verčimáková

00421/41/432 15 90

sekretariat@sosca.sk

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska

Kontaktná osoba - meno

Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



     Cieľom podujatia v rámci Európskeho týždňa odborných zručností je  spropagovať 
program Erasmus+ a jeho význam v odbornej príprave mladých ľudí na povolanie. 
Pripravené aktivity priblížia záujemcom o štúdium v našej škole študijné a učebné odbory 
školy. Žiaci základných škôl, ako aj široká verejnosť sa budú zapájať do rôznych zručností. 
Môžu si vyskúšať kreativitu a inovácie v príprave a zdobení vianočného pečiva, ako i 
výrobkov studenej kuchyne. Prostredníctvom ukážok tradičných i netradičných jedál, 
miešaných nápojov, slávnostného stolovania, Ōambovania, darčekového balenia tovarov, 
účesovej tvorby a líčenia sa návštevníci môžu presvedčiť o atraktívnosti jednotlivých 
remesiel.  Žiaci a ich rodičia môžu získať informácie o výhodách duálneho vzdelávania 
priamo od jednotlivých partnerov školy - Vilija Kysucké pekárne a.s. a hotel Marlene. 
Občanom hľadajúcim nové pracovné príležitosti v oblasti gastronómie a služieb 
poskytneme informácie o možnosti rekvali梺kácie v našej škole. Predpokladaný počet 
účastníkov je cca 800. Podujatie sa uskutoční v priestoroch školského zariadenia pre 
odborný výcvik v reštaurácii Beskyd v Čadci. Očakávaným výstupom je uvedomenie si 
pracovných príležitostí, ktoré ponúka odborné vzdelanie širokou verejnosťou. 

www.sosca.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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