
 
 
 

     Pozvánka 
 
                   Pozývame Vás 

 na workshop 
pod názvom 

 

 

ktorý sa uskutoční 

 

v čase od 9:00 do 14:00 hod.  

v priestoroch Centra voľného času DOMINO, 
Popradská 86, Košice 

Tešíme sa na vašu účasť.



Motto: 
Múdro sa rozhodnúť, trpezlivo vykonávať. 

                          Homér  
 
Človek má tri cesty ako múdro konať.                                                                        
Najskôr premýšľaním: To je tá najušľachtilejšia.                                                   
Druhá napodobovaním: To je tá najľahšia.                                                              
Tretia skúsenosťou: To je tá najtvrdšia. 

                            Konfucius  
 

 
Názov vzdelávacej aktivity:            

 
„ Prezentácia možností štúdia v stredných školách“ 

 

                              
                                                     

Organizačná forma :           Workshop – 4. ročník 
 

Úvod  
      Oddelenie školstva MMK organizuje už 4. ročník workshopu, tým nadviaže  aj 
v tomto školskom roku na úspešnú  tradíciu spolupráce základných a stredných škôl za 
účelom priamej informovanosti žiakov 9.ročníka základnej školy  o možnostiach  štúdia 
na stredných školách.  

Komerčné podujatie PRO EDUCO 2009  sa uskutoční 25.- 27.11.2009 v Dome 
techniky.  Ponuka na partnerstvo zo strany Progress promotion  na podujatie PRO 
EDUCO 2009  nás potešila, ale z dôvodu, že podujatie má širší  rozmer, OŠ MMK sa  
rozhodlo  pokračovať aj v tomto roku v tradícií samostatne.        

Termín:    15.  a 16. december  2009     

Čas:    od 9:00 – 14:00 hod. 

Miesto:    Centrum voľného času Domino, Popradská 86, Košice 

Organizátor:     Magistrát mesta Košice 

Garant:    Oddelenie školstva MMK a  Školský úrad 

Gestor:    Mgr. Helena Jeníková, vedúca oddelenia školstva 



Cieľ 
1.  Prezentovať: 

• možnosti štúdia na stredných školách, 
• ponuku  siete stredných škôl hlavne v meste Košice, v Košickom kraji,  
• prepojenosť  možností štúdia s potrebami spoločnosti, 
• informácie o výhodách štúdia na jednotlivých stredných školách, o výsledkoch 

a úspechoch. 
2.  Umožniť žiakom ZŠ zorientovať sa v ponuke stredných škôl, pomôcť žiakom ZŠ  

správne si zvoliť študijný smer, odbor so zreteľom na úspešnosť uplatnenia sa 
v praxi. 

3.  Prostredníctvom zástupcov stredných škôl sprístupniť žiakom  rôzne informácie 
(záujem o študijné odbory, prijímacie skúšky na stredné školy, ...) 

4.  Možnosť : 
• neformálneho zoznámenia sa so študentmi a zástupcami vedenia strednej školy, 

majstrami odborného výcviku,  účastníkmi workshopu, získanie kontaktov  
a informácií zo stredných  škôl, 

• získať podnety pre vzdelávacie inštitúcie (vytvorenie nových študijných odborov), 
• neformálnych rozhovorov so psychológmi,  zamestnancami CPPP a P   

a CŠPPP. 

Cieľová skupina 

• žiaci, študenti základných a stredných škôl, 
• výchovní poradcovia zo základných škôl, 
• najširšia pedagogická verejnosť,  
• zriaďovatelia škôl a školských zariadení,  
• rodičia.  

Prihlasovanie 
Podmienkou účasti je zaslanie vyplnenej záväznej prihlášky ( SŠ)   a návratky ( ZŠ): 

• v elektronickej forme na adresu skolskyurad@kosice.sk,  
eva.vinceova@kosice,sk  

• faxom na číslo 055/6419230   
• poštou na adresu Magistrát mesta Košice- oddelenie školstva, Trieda SNP 48/A,          

04011 Košice 

Organizačné pokyny  
1. workshop je určený  žiakom základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Košice, v prípade záujmu aj žiakom v územnej pôsobnosti mesta Košice                 
(neštátne školy), 

2. účasť na workshope je  na základe prihlásenia sa prostredníctvom návratky,  
3. návratky  za ZŠ  je  potrebné zaslať do 30.11.2009, 
4. žiadame základné školy, aby  v dostatočnom časovom intervale informovali    

o workshope  žiakov a   rodičov  na všetkých základných školách 
prostredníctvom  pozvánky (v prílohe), prípadne na triednych rodičovských 
aktívoch, 

5. workshopu sa môžu zúčastniť  hlavne žiaci 9. ročníka, žiaci 8. ročníka, prípadne  aj 
žiaci končiaci PŠD v nižších ročníkoch. 

6. k dispozícii na zakúpenie si občerstvenie bude zabezpečený bufet (káva, čaj, nealko, 
...) 

7. Na seminár pre výchovných poradcov bude základným školám zaslaný  program  a 
prihláška   dodatočne! 

8. Na seminári dostane každý výchovný poradca zdarma prezentácie zúčastnených 
stredných škôl. 
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Ďalšie  informácie 
 
Oddelenie školstva MMK:   

• Mgr. Eva Vinceová,                   e- mail: eva.vinceova@kosice.sk, tel.: 055/6419299 
 
Program               
 
15. december 2009 (utorok) 
   9:00  hod.             Otvorenie 

   9:00 – 13:00 hod.  
• Prezentácia  prihlásených stredných škôl  (výstava, tvorivá 

dielňa, sprostredkovanie informácií, prezentácia v PowerPointe) 

• Informácie  a priame aktivity  CPPP a P a CŠPP 

  10:00 -  13:00 hod.       Seminár pre výchovných poradcov  
  14:00 hod.                     Záver 1. dňa workshopu 

 

  16. december 2009 (streda) 
 
   9:00  hod.             Pokračovanie workshopu 
   9:00 – 13:00 hod.  

• Prezentácia  prihlásených stredných škôl  (výstava, tvorivá 
dielňa,  
sprostredkovanie informácií, prezentácia v PowerPointe) 

• Informácie  a priame aktivity  CPPP a P a CŠPP 
 

  13:00 hod.                 Záver  workshopu 
 
 

 
 
 
Schválila:           Mgr. Helena Jeníková, v.r 
                           vedúca oddelenia školstva 
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