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Den otevřených dveří na střední škole Daneta 

Ve středu 20. února 2013 proběhl na naší škole den otevřených dveří.  

Případní zájemci o středoškolské studium si nejdříve 

prohlédli prostory školy. Poté je uvítala ředitelka 

školy, následovala počítačová prezentace, která  

uchazeče o studium seznámila s obsahem 

jednotlivých předmětů, chodem školy (projektové 

dny, akce, zapojení do e-twinningu) a možným 

budoucím uplatněním.  

 

Po prvotním seznámení se školou následovala  

praktická ukázka běžné výuky na střední škole,  

kdy se mohli zájemci o studium do výuky aktivně  

zapojit. 

Mohli tak nahlédnout do hodiny vaření, kde naši žáci 

připravovali tvarohové taštičky s meruňkovou a 

povidlovou náplní. V hodině arteterapie mohli být 

účastni výroby drobného šperku. 

   

 

Na památku Dne otevřených dveří dostali 

návštěvníci dárek v podobě keramické 

rybky.                      
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