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Den otevřených dveří na střední škole Daneta 

V úterý 14. ledna 2014 proběhl na naší škole v třídách středních škol DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zájemcům z řad veřejnosti jsme připravili pestrou 

ochutnávku z našeho vyučovacího dne, tudíž si každý mohl vybrat. 

 

 

Kromě milého přivítání od naší paní ředitelky Mgr. Moniky Bourovové, si naši 

hosté mohli prohlédnout prostory školy a nechyběla ani výstava na téma Co už umím, 

které skýtala možnost prezentace výrobků našich středoškolských studentů. Kromě 

děl z oblasti keramické, domácích a truhlářských prací, šití a praxe, byla jakousi 

třešinkou na dortu ukázka umělecké tvorby našeho mladého výtvarníka Michala 

Potůčka.  

Třída: Čas (hodina) Nabídka  Pedagog 

1A 
 

8,00 – 8,45 Jazyk: 
- Vyplňování formulářů 

Bedrna 
 

2B 8,00 – 8,45 Matematika: 
- Hledáme kostky (vlastnosti krychle) 

Piskovská 

1A 8,55 – 9,40 Matematika: 
- Praktická matematika, nakupování, 

hodnota peněz 

Bedrna 

2B 8,55 – 12,35 Příprava pokrmů: 
- Umíme vařit i servírovat (příprava teplých 

nápojů, prostírání, servírování) 

Piskovská 

1A 10,00 – 11,40 Občanská a rodinná výchova: 
- Rodina (členové, funkce rodiny, …), 

rodinný rozpočet 

Bedrna 

1A  12,45 – 13,30 Terapie:  
- Muzikoterapie (vyjádření pocitů hudbou) 

Kramářová 

2B 13,40 – 14,25 Pěstitelské práce:  
- Projektování okrasné zahrady 

Kramářová 
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Dále následovala počítačová prezentace, která uchazeče o případné studium 

seznámila s obsahem jednotlivých předmětů, chodem školy (projektové dny, akce, 

zapojení do e-twinningu) a možným budoucím uplatněním.  

Po teoretické části následovala část praktická, která nabídla možnost 

drobného zapojení do běžné výuky. Největší zájem byl o přípravu pokrmů. Při této 

hodině si ve spolupráci s našimi žáky bylo možné připravit drobné zdravé pohoštění. 

Všichni případní zájemci si kromě zážitků domů odnesli informační letáky s  

nabídkou středoškolského studia na naší škole a na památku dostali malý dárek 

v podobě keramického magnetu.   

                      

 

     

 

 

Dne 19. ledna 2014 Tomáš Bedrna   

 


