DEŇ PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA - 23.10.2018
Sprievodný program ku Dňu PSK stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

Škola/školské
zariadenie

Sídlo

Ulica

Popis akcie - Deň PSK 2018

BARDEJOV
Gymnázium L.
Stöckela

Bardejov

Jiráskova 12

- Otvorené hodiny občianskej náuky v
čase riadnych vyučovacích hodín:
1. 7.45 – 8.30 hod.
2. 8.35 – 9.25 hod.
3. 9.30 – 10.15 hod.
4. 10.35 – 11.20 hod.
5. 11.25 – 12.10 hod.
- Prezentácia PSK v Televízii GLS

-

Prehliadka priestorov školy a školskej jedálne
v čase:
8.00 – 8.45 hod.
10.35 – 11.20 hod.
11.25 – 12.10 hod.

Hotelová akadémia Bardejov
J. Andraščíka

Pod Vinbargom 3

Spojená škola

Bardejov

Štefánikova 64

- Školská knižnica nás spája - prezentácia školskej knižnice ako kultúrny a informačný zdroj
- Sedem divov Prešovského kraja - netradičná prezentácia PSK
- Čo vidíme cez fotoobjektív? - fotoplenér - výstava fotografií na určenú tému

Spojená škola
Juraja Henischa

Bardejov

Slovenská 5

- Kompetencie vyšších územných celkov, Prešovského samosprávneho kraja, zaujímavosti
regiónu, školy - otvorené hodiny občianskej náuky s využitím prezentácie Prešovského
samosprávneho kraja v programe PowerPoint:
9.35 - 10.20 1 učebňa
12.15 - 13.00 1 učebňa
11.20 - 12.05 2 učebne
13.05 - 13.50 1 učebňa

Stredná
priemyselná škola
technická

Bardejov

Komenského 5

- Prešovský samosprávny kra - výstava zameraná na divadlá, múzeá, galérie, drevené kostolíky,
históriu, hrady a zámky, jaskyne, národné parky, pamiatky UNESCO, školstvo a univerzity, tradície,
folklór a podujatia, vojenské cintoríny, významné osobnosti PSK (aula školy) - bude sprístupnená
od 21.10.2018
- Premietania prezentácie o Prešovskom samosprávnom kraji (vestibul školy)
- Beseda s poslancom PSK, členom rady školy MUDr. Borisom Hanuščákom

- 10.00 – 12.00 - Plný tanier zdravia z nášho regiónu - prednáška s prezentáciou a ochutnávkou
pokrmov pre žiakov základných škôl (Centrum odborného vzdelávania)
- 10.30 – 13.30 - Jesenná výprava do gastronómie - slávnostná tabuľa s jesennou tematikou, stôl
hojnosti (dielne PV – Ľudová jedáleň - jedáleň)
- 10.00 – 17.00 - Prezentácia PSK (vestibul Hotelovej akadémie Jána Andraščíka)

HUMENNÉ
Gymnázium arm.
gen. L. Svobodu

Humenné

Komenského 4

- Prvé 3 vyučovacie hodiny otvorené pre verejnosť
- Bowlingový turnaj
- Beseda s poslancami PSK a následný kvíz o PSK

Hotelová akadémia Humenné

Štefánikova 28

- Otvorené hodiny z rôznych predmetov, najmä odborných - prezentujúcich odbory školy - cvičenia
z technológie prípravy pokrmov, ale aj OBN a iných
- Tak chutí PSK - výstava- prezentácia typických jedál regiónov PSK
- Plody našej zeme - výstava (najmä plody z regiónu PSK) - v školskej reštaurácii
- Jesenné impresie - výstava - v školskom internáte
- Beseda s poslancami PSK určená najmä žiakom 4. a 5. ročníka
- Finančný mešec - realizácia aktivít projektu Finančná gramotnosť 2018

Obchodná
akadémia

Humenné

Komenského 1

-

Spoznaj významných ľudí v našom kraji - otvorená hodina OBN
Prezentácia PSK - pozvaní poslanci PSK za mesto Humenné, spoločenská miestnosť OA HE
Finančne gramotný študent PSK – súťaž pre žiakov

Stredná odborná
škola obchodu a
služieb

Humenné

Mierová 1973/79

-

otvorená hodina OBN pre žiakov a verejnosť
predstavenie Prešovského samosprávneho kraja – kompetencie, zaujímavosti regiónu
prezentácia Prešovského samosprávneho kraja
prezentácia „Stolovanie v regióne“- informovanie o tradičných jedlách regiónu

Stredná odborná
škola technická

Humenné

Družstevná 1737

- Beseda s poslancom
- Kvíz o PSK

Lipová 32

Deň otvorených dverí:
- Informácie o študijnom odbore zdravotnícky asistent, praktická sestra, informácie o prijímacom
konaní, praktická prezentácia jednotlivých odborných predmetov, prehliadka školy a Školského
internátu pri SZŠ,
- Prezentácia mimoškolskej činnosti žiakov – Erasmus+ a DofE, osobné stretnutia žiakov so žiakmi
a učiteľmi školy
- Literárno- dramatické pásmo o živote F. Nightingelovej
- Otvorené vyučovacie hodiny občianskej náuky a organizácie zdravotníctva so zameraním na
predstavenie kompetencií vyšších územných celkov.
1. stanovište – Poskytovanie prvej pomoci pri zástave srdca a otvorenej zlomenine predkolenia
2. stanovište – Kúpeľ a ošetrovanie dojčaťa
3. stanovište – Meranie TK, BMI a stanovenie množstva podkožného tuku
4. stanovište – Prezentácia predmetu anatómia a fyziológia prostredníctvom modelov a obrazov
5. stanovište – Kronika školy a poskytovanie prezentačných materiálov
6. stanovište – Ukážka výchovného zamestnania v rámci predmetu PPK
7. stanovište – Prezentácia programu Erasmus+
8. stanovište – Prezentácia programu DofE
9. stanovište – Literárno-dramatické pásmo o živote a diele F. Nightingelovej, zakladateľky
moderného ošetrovateľstva
10. stanovište – Prehliadka Školského internátu pri SZŠ v Humennom

Stredná
Humenné
zdravotnícka škola

KEŽMAROK
Hotelová akadémia Kežmarok
Otta Brucknera

MUDr. Alexandra
29

SOŠ
agropotravinárska
a technická

Kežmarok

Kušnierska brána - Beseda s poslancom PSK (JUDr. Štefan Bieľak, MUDr. Pavol Slovík)
349/2

Stredná odborná
škola

Kežmarok

Garbiarska 1

- Kompetencie PSK - otvorená hodina občianskej náuky
- Zaujímavostí Prešovského kraja - prezentácia
- Prezentácia školy, kvíz

Stredná umelecká
škola

Kežmarok

Slavkovská 19

- Beseda s ThDr. Mgr. Jánom Kubošom PhD.
- Workshop výroba šperkov technikou tiffany s Emíliou Rudincovou
- Silueta času - kameň po kameni – spoločná práca na maľbe Kežmarku

Spojená škola

Bijacovce

Bijacovce 1

- Informácie a zaujímavosti regiónu - otvorená hodina občianskej náuky
- Prezentácia PSK v programe PowerPoint
- Beseda s bývalými úspešnými absolventami školy

Gymnázium J.
FranciscihoRimavského

Levoča

Kláštorská 37

- Sprístupnené priestory školy verejnosti - exteriér a interiér školy vrátane historickej auly, v prípade
záujmu poskytne fundovaný výklad o histórii budovy a miesta, kde škola sídli
- Listujeme v encyklopédiách určené pre žiakov základných škôl
- Prezentácie o PSK - na hodinách občianskej náuky študenti pripravia prezentácie, slúžiace k
spoznaniu fungovania PSK, hodiny budú zamerané na minulosť, geografickú polohu, oblasti a
súčasnosť PSK
- Beseda s významným jazykovedcom doc. L. Bartkom
- Celodenné premietanie prezentácie PSK (vestibul školy)

SOŠ služieb
Majstra Pavla

Levoča

Kukučínova 9

Deň otvorených dverí
- Prednáška a beseda pre žiakov školy o činnosti VÚC pod vedením osloveného poslanca VÚC.

Bottova 15A

Deň otvorených dverí

-

Tematická výstava vo vestibule školy
Tradičné chute regiónu – ochutnávka
Beseda s pánom Milanom Šefcom - bývalým absolventom školy a zástupcom SBA
Tematická hodina OBN

LEVOČA

Stredná odborná
Levoča
škola pedagogická

MEDZILABORCE
Gymnázium

Medzilaborce Duchnovičova 13

SOŠ polytechnická Medzilaborce Duchnovičova
Andyho Warhola
506

-

11.00 - Beseda s poslancom PSK Ing. Adriánom Kaliňakom
Audiovizuálna prezentácia školy v jednej z odborných učební
DVD prezentácia PSK v spoločenskej miestnosti

- Deň otvorených dverí pre ZŠ okresu Medzilaborce formou Demo days - možnosťou zúčastniť sa
priamo na vyučovacom procese zvlášť na teoretickom vyučovaní a na odbornom výcviku
- Otvorené hodiny občianskej náuky so zameraním na predstavenie kompetencií VUC územných
celkov, zaujímavosti regiónu, školy pre študentov školy, pre žiakov ZŠ aj pre verejnosť
- Prezentácia cvičnej firmy na Deň otvorených dverí
- Prezentácia učebných a študijných odborov a mimoškolskej činnosti
- Futbalový turnaj pre hosťujúce školy
- Odpoludňajších hodinách
- Beseda s poslancom PSK za mesto Medzilaborce - Ing. Adriánom Kaliňákom
- Nohejbalový turnaj trojíc pre mládež a dospelých mesta pri príležitosti Dňa PSK

POPRAD
Gymnázium

Poprad

Kukučínova
4239/1

-

Športové podujatie - beh na 10 km
Predstavenie kompetencií VUC, PSK, zaujímavostí kraja - otvorené hodiny občianskej náuky

Jazyková škola

Poprad

Dominika Tatarku
4666/7

-

14.30 – 15.30 Otvorenie výstavky k fotograficko-jazykovej súťaži – „Urob dobrú fotku
mobilom“, zorganizovanej pri príležitosti Európskeho dňa jazykov 2018 v administratívnych
priestoroch Jazykovej školy v Poprade a vyhodnotenie najlepších prác
Otvorené vyučovacie hodiny cudzích jazykov - ANJ,NEJ,FRJ,TAJ v Jazykovej škole pre
verejnosť, v rámci ktorých budú prezentované aj informácie o jazykovej škole ako organizácii
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

-

Obchodná
akadémia

Poprad

Murgašova 94

-

-

Prezentácia Prešovského samosprávneho kraja – najmä v súvislosti s možnosťami rozvoja
regionálneho cestovného ruchu - prezentačné panely o PSK
prezentácie žiakov študijného odboru služby v cestovnom ruchu – Vernár, Liptovská Teplička,
Kvetnica, Kežmarok, modrotlač... – „To najlepšie našich žiakov zo súťaží - Top turistická
destinácia regiónu, Vitajte v našom regióne“
Workshop „Vzdelávanie v mojom meste v kontexte s praxou“ - realizovaný v spolupráci
s Katolíckou univerzitou, katedra manažmentu, Poprad; za zamestnávateľa – účasť zástupcu Tatry
mountain resorts, a. s.
Prezentácia školy – Obchodnej akadémie Poprad v súvislosti s prípravou absolventov pre trh práce
a možnosťami ďalšieho štúdia na vysokých školách

SPŠ techniky
a dizajnu

Poprad

Mnoheľova 828

Výstava prác a úspechov SPŠ techniky a dizajnu - školy v zriaď. pôsob. PSK (priestory školy)
Prezentácie PSK - informácie o kompetenciách PSK v priestoroch školy a websídle školy
13.00 - Kompetencie PSK za účasti poslanca – PSK Igora Wzoša - otvorená hodina občianskej
náuky so zameraním na predstavenie poslanca Wzoša (budova SPŠ techniky a dizajnu Poprad)
Sprievodné podujatia:
- 17. 10. – RZ spojené s prehliadkou úspechov školy a PSK
- 25.10. – výstavný stánok na Burze práce a odborného vzdelávania v Aréne Poprad

Stredná odborná
škola remesiel
a služieb

Poprad

Okružná 761/25

- 10.00 - 11.00 - Prednáška s názvom Atraktivita Prešovského samosprávneho kraja-jeho
kompetencie, zaujímavosti a krásy
- 11.00 - 11.30 - Prednáška s názvom Atraktivita Popradu a história školy
- 11.30 - 11.45 - Spišská Sobota ako mestskej pamiatkovej rezervácie a Popradu (ppt prezentácia)

Stredná odborná
škola technická

Poprad

Kukučínova
483/12

-

-

-

08.00 – 10.00 - Študentská kvapka krvi – určená hlavne študentom nad 18 rokov, zamestnancom
a širokej verejnosti, miesto zborovňa SOŠT,.
10.00 – 12.00 - Vzdelávanie v mojom meste v kontexte s praxou – spoločný workshop škôl,
zástupcov mesta a zamestnávateľov, 3. a 4. ročník, aula Inštitútu Štefana Náhalku, KU v PP
Premietanie filmov o PSK – po jednotlivých triedach v škole
10.00 – 12.00 - Beseda s úspešným športovcom lyžiarom Michalom Bekešom – 1. a 2. ročník
strojárske odbory, (aula SOŠT)

Stredná
Poprad
zdravotnícka škola

Levočská 5

Deň otvorených dverí
- Poskytovanie prvej pomoci a maskovanie rán – ukážky pre verejnosť

Školský internát

Poprad

Karpatská 9

-

Stredná odborná
škola
elektrotechnická

Poprad Matejovce

Hlavná 1400/1

Deň otvorených dverí – prezentácia školy, dielní...
- Prezentácia PSK - otvorené hodiny občianskej náuky
- Beseda s absolventami školy
- Prezentácia Ambasádorskej školy – uplatnenie mladých v EÚ

Škola v prírode
Detský raj

Tatranská
Lesná

Deň otvorených dverí
- Ukážka priestorov, izieb, tried, spoločenskej a kongresovej miestnosti, jedálne a welness
- Ochutnávka slaného pečiva z produkcie kuchyne školy, káva a čaj

Stredná odborná
škola hotelová

Vysoké Tatry Pekná Vyhliadka
26

Deň otvorených dverí
- Sprístupnenie priestorov verejnosti počas celého dňa
- Obhliadka priestorov školy s projekciou a výkladom o škole vo vyhradenej učebni
- Možnosť nahliadnuť na baristický kurz
- Možnosť navštíviť tatranské hotely, v ktorých prebieha odborná prax žiakov

10:00 - 17:00 - Tradičné zvyklosti Prešovského regiónu - ochutnávka tradičných jedál
a prezentácia nestarnúcich ručných prác (vstupný vestibul Školského internátu)

PREŠOV
Gymnázium J. A.
Raymana

Prešov

Mudroňova 20

Dni kultúrnej rozmanitosti na GJAR (23. 10. – 25. 10. 2018)
- 23. 10. Prezentácia anglického jazyka - na hodinách anglického jazyka budú kvízy o poznaní
regiónu, o poznaní PSK, hry, prezentácie žiakov,
- Program počas veľkej prestávky – podávanie čierneho čaju v školskej jedálni školy, hrať bude
školská kapela s repertoárom regionálnych a anglických piesní,
- Prezentácia Prešovského samosprávneho kraja a ďalšie pripravené prezentácie (vo vestibule
školy) – počas celého dňa.
Význam demokracie a EÚ pre kvalitu života - prednáška v spolupráci s Inštitútom INECO určená
pre žiakov 4. roč. – vstup do vyučovacieho procesu - hodina geografie a seminár z náuky o spoločnosti.

Gymnázium
Konštantínova 2

Prešov

Konštantínova 2

- Beseda s poslancom PSK a taktiež významnou osobnosťou, ktorá prispieva k rozvoju kultúrneho
života v kraji a je zároveň bývalým študentom našej školy
- Vybrané hodiny - tvorivé dielne zamerané na zvýšenie povedomia o Prešovskom kraji

Hotelová akadémia Prešov

Baštová 32

-

Jazyková škola

Prešov

Plzenská 10

- Otvorené hodiny pre žiakov 2. stupňa ZŠ a žiakov SŠ - kurzy trvajúce od 15.00 do 16.30 hod. možnosť vstupu do kurzov teda o 15.00 hod. - kurzy ANJ, FRJ, NEJ.

Obchodná
akadémia

Prešov

Volgogradská 3

- Imatrikulácia žiakov tried 1. ročníka - otvorená pre verejnosť od 10.00 hod.
- Video prezentácia - non-stop opakovaná - o histórii a súčasnosti školy
- Vedomostný kvíz - geografický a história a súčasnosť PSK

Spojená škola Ľ.
Podjavorinkej

Prešov

Ľ. Podjavorinskej Deň otvorených dverí
22
- Prehliadka priestorov školy, ukážky práce v dielni
- Korčuľovanie v PSK aréne zadarmo – je potrebné si priniesť so sebou korčule

Cvičné kuchyne – nazeranie na prácu žiakov v kuchyni
Stolovacie miestnosti - 3. a 4. vyučovacia hodina- nácvik servisu jedál – prezentácia zručností
Someliérstvo - prezentácia servisu vín - 6. – 7. vyučovacia hodina
Prehliadka strediska odbornej praxe Floriánka
Prezentácie zahraničných praxí (miestnosť C2)
Premietanie filmov v komparácii s čítaním ukážok z tvorby spisovateľov regiónu (miestnosť B5)
Panel prezentujúci tvorbu a život spisovateľov Prešovského kraja
Enviro - panely (chodba B)
Ukážka zápasu freesbee - 2. vyučovacia hodina (športová hala HA)
Otvorená hodina dejepisu – 6. vyučovacia hodina
Prezentácia o PSK - hodiny občianskej náuky 3. a 5. vyučovacia hodina
Kultúrne dedičstvo PSK – kvíz
Prezentácie praxe
Otvorená hodina angličtiny s využitím interaktívnej tabule
Prešovský kraj - premietanie videí a diskusia v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku - kvíz
bude prebiehať celý deň

SPŠ
elektrotechnická

Prešov

Plzenská 1

- JUNIOR akadémia pre základné školy (niektoré z kurzov) budú prebiehať aj v tento deň
(23.10.2018) v popoludňajších hodinách (od 15:00)
Myšlienka založenia JUNOR akadémie SPŠE vznikla ako reakcia na signály:
z priemyselnej praxe – nedostatok technicky vzdelaných odborníkov
z uprednostňovania humanitného štúdia – nezaručuje perspektívne uplatnenie na trhu
práce
JUNIOR akadémia SPŠE poskytuje neformálne voľnočasové vzdelávanie pre žiakov základných škôl
nad rámec povinnej školskej dochádzky, a to prostredníctvom kurzov. Kurzy budú pozostávať z
dvojhodinových stretnutí (celkom 16 vyučovacích hodín) v odpoludňajších hodinách v priestoroch
SPŠE pod dozorom pedagógov SPŠE v období október 2018 až jún 2019.
- Ponúkané kurzy:
- Programovateľné systémy- Prepojenie softvéru a hardvéru pomocou zariadenia CodeBug, ktorý
na základe správne vytvoreného programu bude vykonávať požadovanú činnosť.
- Programovanie - Tvorba grafických programov a hier v prostredí Scratch2 pre začiatočníkov
v programovaní a tých, ktorí sa radi hrajú a tvoria nové veci.
- Elektronika - Oboznámenie žiakov so základnými elektronickými súčiastkami a ich využitím
v jednoduchých elektronických obvodov.
- LEGOroboty - Naprogramovanie vlastného robota zo stavebnice LEGO EV3, Je to jednoduché!
- 3D tlač - Oboznámenie sa s princípom 3D tlače, návrh a tlač vlastného 3D objektu.
Ak chcete vedieť viac o obsahu kurzov, o tom, čo je pre žiakov pripravené, ako to bude prebiehať,
ako sa zaregistrovať, koho kontaktovať v prípade otázok určite navštívte stránku
www.juniorakademia.spse-po.sk
- Kompetencie PSK, región a naša škola - otvorené hodiny občianskej náuky a dejepisu (študenti
I.F, miestnosť OUA v čase 13:25 – 15.00)

Stredná odborná
škola gastronómie
a služieb

Prešov

Duklianskych
hrdinov 3

-

-

-

-

10.00 – 11.00 - Vedomostný kvíz o PSK 1. kolo (reštaurácia Sen)
13.00 – 14.00 - Vedomostný kvíz o PSK 2. kolo (reštaurácia Sen) - ďalšia skupinu návštevníkov
(interaktívny online kvíz obsahujúci 40 otázok o zaujímavostiach nášho kraja, súťažiť budú tímy
tvorené zástupcami jednotlivých tried, zapojiť sa môžu aj návštevníci, víťazný tím získa zaujímavú
cenu) – trvanie cca 60 minút,
10.00 – 17.00 premietanie dokumentárnych filmov na témy spojené s PSK (budova školy)
Vlčie hory - Slovenský filmár divokej prírody Erik Baláž, spolu s kamarátmi K. Kaliským a J. Fialom,
putovali 3 roky krížom krážom horami a lesmi Východných Karpát, regiónom rozprestierajúcim sa
na území Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Pátrali po éterických vlkoch a iných výnimočných
zvieratách, spoločne žijúcich v tomto území – trvanie cca 60 minút
Vysoké Tatry divočina zamrznutá v čase (režisér a scenárista Pavol Barabáš)- dokument sa
nevenuje len prírodnému dedičstvu v podobe jedinečnej tatranskej fauny a flóry, ale aj spolužitiu
človeka a prírody a kolobehu ročných období v tatranských osadách (kamenný svet Tatier - život
dali zvieratá). Lenže vo filme nechýbajú ani ľudia: gorali z Lendaku, Zakopaného, lesní robotníci
z Oravy, nosiči a najmä bačovia, s ktorými pri príprave filmu veľa spolupracovali – cca 60minút
Strážca divočiny-medvede v Tatrách - príbeh o vzácnej populácii medveďov, ktoré žijú v odľahlej
divočine v srdci slovenskej časti Tatier. Ochranár a filmár Erik Baláž strávil 15 rokov
dokumentovaním života týchto výnimočných zvierat, aby nakoniec spolu s R. Rajchlom priniesli
svedectvo o ich živote v skutočnej divočine – cca 60minút

-

11.00 Prezentácia „13 okresov PSK“ – výstava študentských projektov predstavujúcich
zaujímavosti a atrakcie každého z trinástich okresov PSK (reštaurácia Sen)
12.00 Prezentácia súťažných fotografií a vyhlásenie výsledkov súťaže #psk – študentská
súťaž o najlepšiu fotografiu na svojom obľúbenom mieste v PSK (reštaurácia Sen)
Futbalový turnaj v telocvični – celý deň

SPRIEVODNÉ AKCIE 10.00 – 17.00
- živá ľudová hudba a spev počas celého dňa pre dotvorenie tej pravej atmosféry
- ochutnávka a prezentácie prípravy tradičných jedál nášho kraja
Stredná odborná
škola dopravná

Prešov

Konštantínova 2

-

Stredná odborná
škola lesnícka

Prešov

Kollárova 10

-

Stredná odborná
Prešov
škola pedagogická

Kmeťovo
stromoradie 5

Deň otvorených dverí skombinovaný s Európskym dňom rodičov a školy - v priestoroch
teoretického vyučovania na Konštantínovej ulici a zároveň aj na Duklianskej ulici, kde sú priestory
praktického vyučovania.
Prezentácia PSK, jeho kompetencií, štruktúry a pôsobnosti – formou rozhlasovej relácie,
prezentácie ( zaslané zriaďovateľom) a besedy s učiteľom občianskej náuky v spoločenských
priestoroch na teoretickom a praktickom vyučovaní
Predstavenie práce praktického vyučovania – servisné pracoviská, dielne... a teoretického
vyučovania – prezentácia krúžkovej činnosti, priestorov teoretického vyučovania a pod.
Prezentácia úspešných projektov školy- Cezhraničná spolupráca s Poľskou republikou
a Moderné vzdelávanie v priestoroch odborných učební vybavených didaktickou technikou
Predstavenie kraja a školy- prezentácia PSK, predstavenie školy s poukázaním na jej zaujímavosti
vo vzťahu k jej nadregionálnemu pôsobeniu
Návšteva školských lesov v prípade záujmu- ktoré okrem iného plnia aj rekreačnú funkciu.

-

Beseda s Antóniou Oľšavskou - Kurimskou, ktorá je našou bývalou žiačkou a toho času hrá
v Divadle Jonáša Záborského
Ukážka priestorov školy

-

Stredná odborná
škola podnikania

Prešov

Masarykova 24

-

Prezentácia PSK na hodinách predmetu Občianska náuka
Deň otvorených dverí pre verejnosť - tvorivé dielne
Poznaj mesto Prešov" - súťaž pre žiakov základných škôl - "
Beseda žiakov s poslancom VÚC a mestského zastupiteľstva

Stredná odborná
škola služieb

Prešov

Košická 20

-

Otvorené hodiny + výstavy prác žiakov za jednotlivé odbory – ukážka fotografických techník,
navrhovanie a práca s grafickým programom, výtvarné vyjadrovacie techniky, hodiny keramiky,
figurálne kreslenie, bodypainting, facepainting, nechtový dizajn...
Špeciálny hosť - Ing. Arch. Peter Marcinko (architektonické štúdio) ARCHIMA
Odbor kaderník vizážista - barber shou, pastelovanie farebnými kriedami, tónovanie vlasov,
súťažné a spoločenské účesy, zapletanie amazónskych vrkočov,.....
Prehliadka pracoviska praktického vyučovania CENTRUM, sídlisko III
Kompletné kozmetické ošetrenia pleti zákazníčkam (ukážka) - Prostejovská 31, Prešov
Ukážky prác prizvaných profesionálov a našich žiakov v priestoroch školskej jedálne
na Košickej 20, Prešov
Príď, neoľutuješ, lebo ťa čaká ešte veľa zaujímavého .......

-

Stredná odborná
škola technická

Prešov

Volgogradská 1

-

Propagácia remesiel v PSK – otvorené dielne na SOŠt s možnosťou zhotoviť si vlastný stolársky
výrobok, pozvanie žiakov ZŠ
Prezentácia PSK
10.20 – prezentovanie v priestoroch školy

Stredná
priemyselná škola
drevárska

Prešov

Bardejovská 24

Deň otvorených dverí:
- Videoprojekcia a výstavka stolárskych a čalúnnických prác žiakov (učebňa č. 138)
- Montáž jednoduchého stolárskeho výrobku: Súťaž pre žiakov 9. roč.
- 7:45 – 14:00 - Prehliadka priestorov školy
- Otvorené učebne počas celého DOD- Jarovnice: DOD Prešov

Stredná
priemyselná škola
stavebná

Prešov

Plzenská 10

-

Stredná umelecká
škola

Prešov

Vodárenská 3

Deň otvorených dverí s názvom „Dvere dokorán“
- 8:00 - 15:00 hod. Prehliadka priestorov školy s možnosťou zažiť vyučovací proces v priamom
prenose – pre širokú verejnosť

Sládkovičova 36

- 9:50 – 12:20 hod - Otvorené hodiny Občianskej náuky Prezentácia PSK, zaujímavosti regiónu,
interaktívny kvíz - SZŠ: učebňa č. 109
- 9:00 – 10:30 hod. - Beseda žiakov s bývalými zamestnancami školy - PhDr. Emília Sidorová, Mgr.
Anna Pidaná, MUDr. Marián Kríž, PhD. - SZŠ: učebňa č. 110

Stredná
Prešov
zdravotnícka škola

Otvorené hodiny OBN a DEJ na škole so zameraním na PSK a zaujímavosti regiónu
Beseda s bývalými absolventmi

SABINOV
Gymnázium

Lipany

Komenského 13

-

Stredná odborná
škola podnikania
a služieb

Lipany

Komenského 16

-

Spojená škola

Sabinov

SNP 16

Beseda s poslancami PSK - p. Vladimír Jánošík, p. Jozef Kanuščák

Beseda žiakov a zamestnancov školy s poslancami Zastupiteľstva PSK - Ing. Vladimírom
Jánošíkom a Jozefom Kanuščákom
- Infopanel o PSK (vo vestibule školy) – nástenka, ktorá priblíži informácie o PSK
- Prezentácia o kompetenciách a pôsobnosti PSK v našom regióne
Deň otvorených dverí - Tak sa príď medzi nás pozrieť a potom študovať
- 9:00 Otvorenie
- Prezentácia školy 2018 (video z aktuálnych fotografií)
- Študijné programy na našej škole – informácie, prezentácia
- Umenie a tvorivosť – aktivity našich žiakov
- Grafické a CAD programy – vizuálna ukážka – simulácia
- Športové dopoludnie na našom futbalovom ihrisku
- Zvukové programy – tvorba – ukážka
- Video programy – tvorba – ukážka
- Prezentácia PSK 2018

-

Aktivity bez počítača – hoverboard ukážka a princíp fungovania, jazda pre deti
Podpora rozmanitosti – aktivity našich žiakov
Iné aktivity: prehliadka učební, ochutnávka jedla a koláčov, výstavka
Naša knižnica – záujmové čítanie

-

-

10:00 - Prezentácia kompetencií VÚC v aule školy pre žiakov a verejnosť
10:30 - Beseda s úspešnými absolventmi školy
14:00 „Demokracia na Slovensku v odraze 20. a 21. storočia“
Oslava 100. výročia založenia Československa ako demokratického štátu
- cesta budovania demokracie v Československu slovom, obrazom i hudbou
- vývoj a využívanie volebného práva v poslednom storočí u nás
- výstava predvolebných plagátov z obdobia Československa
- iniciatíva „teraz idem voliť“, naše heslo: Ja voliť idem! A ty?
- chutné občerstvenie v duchu originálnych receptúr spred sto rokov: cukrovinky, punč,
výzdoba v trikolóre
- balóny – symbol spolupatričnosti, snahy o to, aby sa naše posolstvo (voliť) dostalo čo najďalej
10:30 - 14:20 - Program v učebniach - otvorené hodiny
10:00 - 17:00 - Výstava predvolebných plagátov z obdobia "prvej republiky", prehliadka školy

SNINA
Gymnázium

Snina

Študentská 4

Stredná odborná
škola

Snina

Sládkovičova
2723/120

-

Činnosť vyšších územných celkov - otvorené hodiny občianskej náuky
Beseda s čestným občanom mesta Sniny
Výstava Deň PSK - vestibul školy
Beseda s poslancami PSK

Stredná
priemyselná škola

Snina

Partizánska 1059

-

Kompetencie vyšších územných celkov - otvorené hodiny občianskej náuky
Beseda s poslancami PSK za okres Snina – Ján Holinka, JUDr. Dušan Hačko, Mgr. Nadežda
Sirková – súčasť otvorených hodín
Prezentácia Prešovského samosprávneho kraja na veľkoplošnej obrazovke - počas celého dňa
(vstupné priestory školy)
Prezentácia Prešovského samosprávneho kraja – ppt prezentácia v priestoroch školskej jedálne

-

STARÁ ĽUBOVŇA
Gymnázium T.
Vansovej

Stará
Ľubovňa

17. novembra 6

-

-

Nástenka o Prešovskom kraji - vestibul školy
PSK – kompetencie, krásy, zaujímavosti – diskusie na hodinách občianskej náuky, dejepisu, umenia
a kultúry spojené s prezentáciou v PowerPointe zaslanú úradom PSK
Beseda s poslancami PSK: MUDr. Peter Bizovský, MPH. (absolvent), Ing. Peter Sokol
(absolvent), MUDr. František Orlovský, Ing. arch. Zita Pleštinská - podľa možností aspoň s dvoma
poslancami
„Hrad Ľubovňa- jeden z divov PSK“ - výstavka žiackych výtvarných prác
Prezentácia žiackych prác na témy: Prírodné krásy PSK - geografia, Historické zaujímavosti PSK
- dejepis, Súčasné významné osobnosti PSK – občianska náuka.

Obchodná
akadémia

Stará
Ľubovňa

Jarmočná 132

-

Prezentovanie Prešovského samosprávneho kraja formou prezentácie vo vestibule školy
Prezentovanie činnosti Obchodnej akadémie
Prezentovanie diela Telocvične, ktoré bolo obstarané z prostriedkov Prešovského samosprávneho
kraja prehliadkou a sprievodnými športovými aktivitami

Stredná odborná
škola

Stará
Ľubovňa

Jarmočná 108

-

Kompetencií PSK - otvorená hodina z občianskej náuky + vystúpenie poslanca PSK
a prezentácia – hodina obsahovo zameraná na predstavenie kompetencií PSK - prednášková
miestnosť
Zaujímavosti PSK - zážitkové učenie - hodina regionálnej geografie - súťaže a kvízy na tému
geografické a turistické zaujímavosti PSK
Historické zaujímavosti PSK - hodina dejepisu
Turnaj vo volejbale zmiešaných družstiev o pohár riaditeľa školy (pozvané školy)
Informačné panely s prezentáciou PSK, zriadenie trvalého informačného kútika o PSK
Príprava a ochutnávka regionálnych jedál severného Spiša ako súčasti PSK

Stredná odborná
škola technická

Stará
Ľubovňa

Levočská 40

-

Stretnutie s bývalými zamestnancami školy od roku 1996 - kultúrny program + vystúpenie školskej
kapely
Beseda s bývalým absolventom školy
Záložky do knihy s tematikou Prešovského samosprávneho kraja

STROPKOV
Gymnázium

Stropkov

Stredná odborná
škola
elektrotechnická

Stropkov

Konštantínova
1751/64

Kompetencie vyšších územných celkov, geografické a historické zaujímavosti, informácie
z oblasti fauny a flóry nášho kraja - otvorené hodiny občianskej náuky, cudzích jazykov, geografie,
dejepisu, biológie a pod.
- Beseda s poslancami PSK za okres Stropkov
Hviezdoslavova 44 - 10.00 – 12.00 - Videoprezentácia a prednáška o Prešovskom samosprávnom kraji – predstavenie
hlavných kompetencií vyšších územných celkov - otvorená hodina občianskej náuky pre žiakov školy
a pre záujemcov z radov verejnosti
- 10.00 – 12.00 - Beseda žiakov školy s pozvanými, profesionálne úspešnými absolventami školy
- 15.30 – 17.00 - Prehliadka školy pre verejnosť s predstavením PSK, vzdelávacieho programu školy
-

Stredná odborná
škola služieb

Stropkov

Hlavná 6

-

Prezentácia PSK spojená s prezentáciami školy
Sprístupnenie počítačových učební (jazykovej, odbornej a IKT) pre širokú verejnosť
Športové popoludnie – futbalový zápas so žiakmi školy a absolventmi školy, stolnotenisový zápas
Prezentácia jedál, ktoré pripravia žiaci odboru kuchár
Sprístupnenie dielní a ukážky prác žiakov v odbore autoopravár-mechanik
Beseda s miestnym včelárom o výrobe medu spojená s ochutnávkou medu a medovníkov, ktoré
pripravia žiaci školy

SVIDNÍK
Gymnázium

Giraltovce Dukelská 30

-

"Škola otvorená pre verejnosť" - interaktívne činnosti - kvíz, čítanie s porozumením
Výstava Giraltovce kedysi a dnes
"Škola na verejnosti." - knižnica na kolieskach
Škola s DSS v Giraltoviach pripraví prezentáciu v MsKS pre verejnosť
Beseda s Mariánom Gešperom predsedom Matice Slovenskej

Gymnázium
duklianskych
hrdinov

Svidník

-

10.30 - Beseda pre študentov na tému: „Postavenie a kompetencie samosprávnych krajov“
s pracovníkmi VÚC Ing. Jánom Majdom a Ing. Marcelom Novákom (absolventi školy)
14.00 – 16.00 - Deň otvorených dverí - prehliadka školy všetkých
16.00 – 17.00 - Kultúrny program pre rodičov a verejnosť,
Plenárne zasadnutie združenia rodičov (program zo slávnostnej akadémie pri príležitosti 70. výročia
založenia našej školy pre rodičov a verejnosť)

Komenského 16

-

SOŠ polytechnická Svidník
a služieb arm. gen.
L. Svobodu

Bardejovská
715/18

Deň otvorených dverí – prezentácia odborov, priestorov školy
- Prednáška – Kyberšikanovanie
- Prednáška – „Vízia rozvoja regiónu pod Duklou“
- Ukážky rezbárstva, varenie gulášu

Spojená škola

Centrálna 464

-

Svidník

Stredná odborná
škola technická

Stredná
priemyselná škola

Svidník

Svidník

Pionierska 361/4

Sovietskych
hrdinov 369

„Zaujímavosti Prešovského kraja“ - výtvarná súťaž– inštalácia výstavy víťazných súťažných prác
vo vestibule školy
„Náš kraj“ - hodina aktívneho čítania a hier v MŠ ul. Gen. Svobodu vo Svidníku
Kompetencie vyšších územných celkov, Prešovského samosprávneho kraja - otvorené hodiny
občianskej a etickej výchovy
Mini kvíz „Zaujímavosti nášho regiónu“

-

„Poznáte PSK“ - hodina občianskej náuky
„Prečo študovať práve na našej škole“ – prednáška spojená s informačným blokom – Poznáš
duál?
Predstavenie výrobkov, prezentácia výroby a zhotovenie výrobkov na praktickom vyučovaní
Možnosti uplatnenia v praxi – diskusia s bývalými absolventami školy

-

Beseda s poslancom PSK
Deň zdravej výživy - súťaž medzi triedami
Výstava prác
Módna prehliadka pre študentov a širokú verejnosť

-

VRANOV NAD TOPĽOU
Spojená škola

Čaklov

Čaklov 249

Gymnázium Cyrila
Daxnera

Vranov nad
Topľou

Dr. C. Daxnera 88/3 -

-

Obchodná
akadémia

Vranov nad
Topľou

Daxnerova 88

-

Výzdoba násteniek
Beseda s poslancom PSK MUDr. Fedorom
Prezentácia knihy PSK
Beseda žiakov školy s poslancom PSK za okres Vranov nad Topľou
Tvorivé dielne (maľovanie, strihanie, modelovanie, lepenie) pripravené s cieľom zvýšiť
povedomie o Prešovskom kraji v spolupráci s HZOS vo Vranove n. T.
Kompetencie PSK - otvorené hodiny občianskej náuky
Prezentácia školy a PSK
Robotický workshop (ukážka robota na hasenie ohňa, robotický SUMO SÚBOJ a preprava
materiálov pomocou robotov)
Beseda s poslancami a členmi rady školy - Ing. Ján Ragan – primátor mesta Vranov nad
Topľou a PhDr. Jaroslav Makatúra – poslanec PSK
„ČO VIEŠ O PSK?“ - vedomostný kvíz:
Panela s informáciami o PSK

Stredná odborná
škola

Vranov nad
Topľou

A. Dubčeka 963

-

Stredná odborná
škola drevárska

Vranov nad
Topľou

Lúčna 1055

Deň otvorených dverí
- Beseda s poslancom Mgr. Petrom Kocákom

Sakrálne skvosty Prešova a Vranova v škole - výstava prác študentov odboru propagačná
grafika s názvom

