
                         Místo konání:     budovy ul. Hybešova , Komenského                Doba konání:    8:00 - 16:00

ČINNOST

Prezence návštěvníků - PC
Provádění po škole - dle zájmu

učebna ČINNOST

A104 M,  AJ, RJ Výuka maturitních předmětů - informace

3. p. Školní psycholog informace o praci školního psychologa

AULA HOTELNICTVÍ (Hotelnictví a turismus) Festival hotelnictví a cestovního ruchu (dílčí část praktické maturitní zkoušky)
maturitní témata„LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY“ - ochutnávka a propagace 

A204 Technická příprava Festivalu z pohledu cestovního ruchu dané destinace
A102 Příprava kávy + průvodci příprava kávy, evidence + zázemí průvodců

C404(5) Technická příprava Festivalu technická příprava Festivalu hotelnictví a cestovního ruchu

ukázky 3D modelování v SolidWorks + využití SolidCAM pro návrh obrábění materiálů
3D technologie pro obrábění na našem novém pracovišti (frézka EDU SLV)
vývojové prostředí .NET - Visual Basic, programování, 3D grafika, 3D tisk
ukázky 3D modelování v SolidWorks, spolupráce s Mendlovou universitou
3D tisk, prototype engineering
ukázky vytisknutých mechanismů a modelů
Programování aplikací, Visual Studio
D25 - účetnictví, ekonomika, 3d modelování
D25- Fiktivní firmy - prodej ručně vyráběných dekorací na Vánoce 

Představení robotické ruky - D21
robotická stavebnice, programování, tvorba www,  - D 24 
CISCO, MS IT Akademie, počítačová grafika - D 08
Počítačová grafika - D08
Informace o oboru - D08
Programování a automatizace - D21

skleník,
D07

ZAHRADNÍK květinové vazby, vánoční  dekorace stolů

ukázka míčových sportů:  BASKETBAL 9:00 - 10:30
                                           FLORBAL     10:30 - 12:00                         
                                           VOLEJBAL    13:00 - 15:00

příprava kávy + koláčky nebo něco sladkého + zdobení perníčků

C-C1/

110-112  C-C1,
biochemická laboratoř čichací zkouškaC-C1,
pitevna ukázky práce s mikroskopemC-C1,
fyzioterapeutická učebna ukázka práce se zvířetem
vetererinární  ošetřovna        ukázka vyšetření zvířete, výživa

informace o provozu na domově mládeže a budoucím možném ubytování, mimoškolní
činnost a její výstupy.

C101 Knihovna, studovna prohlídka prostor

Pracoviště Komenského

PRAKTICKÁ SESTRA

informace o PS na ul.Komenského poskytne Mgr. Votoček, Mgr Kolaříková

figuríny, modely, ukázky skutečného lůžka s figurínou jako pacientem 

dle reálného prostředí, ukázka lůžka ARO

JIP s odborným a moderním vybavením,EKG,SONO, ukázka AED k  PP

Koordinátor DOD ve škole  
Ing.  Králová, Mgr. Patočková KOORDINACE PRŮVODCŮ, VÍTÁNÍ HOSTŮ, zákl. informace o škole, 

Další program (dle vlastního výběru z nabídky)

D25 + 
D21 

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ             

DOD 9.12.2022

Vchod - A102

Kariérové poradenství možnost vyplnit test "Volba povolání", poradenské služby
kabinet

A106

Tělocvična

DOMOV MLÁDEŽE

D24+D08 
+ D21

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Přízemí 
budovy F KUCHAŘ - ČÍŠNÍK

VETERINÁRNÍ PREVENCE              

odborná učebna ošetřovatelských
postupů

odborná učebna klinických oborů


