VET Fest – Veletrh
odborných dovedností
15. 10. 2019 | 9.00 – 15.00
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VNITROBLOCK, Tusarova 791/31
Praha 7-Holešovice
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EVROPSKÝ TÝDEN
ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ

Vystavující organizace:
G
 ymnázium a Střední odborná škola, Podbořany, příspěvková organizace
O
 bchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
O
 bchodní akademie a vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104
S
 třední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35
S
 třední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,
Chomutov, příspěvková organizace
S
 třední odborná škola Jarov
S
 třední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace
S
 třední průmyslová škola chemická Pardubice
S
 třední škola Kateřinky-Liberec, s. r. o.
S
 třední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové
S
 třední škola stavební Třebíč
S
 třední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
S
 třední škola vizuální tvorby, s.r.o., Hradec Králové
S
 třední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary, příspěvková organizace
S
 třední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
D
 ům zahraniční spolupráce
N
 árodní ústav pro vzdělávání

VET Fest – Veletrh odborných dovedností
15. 10. 2019 | 9.00 – 15.00

Doprovodný program – Velký sál

Doprovodný program – Malý sál

9:00	Zahájení Evropského týdne odborných
dovedností
9:20	Zábavná chemická show
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
9:40	Co jsem se naučil na zahraniční stáži?
Účastníci stáží programu Erasmus+
9:55	Slam poetry Robert Netuka (Tukan)
10:00	Finanční gramotnost aneb: „Já ti to spočítám!“
Obchodní akademie a vyšší odborná škola,
Příbram I, Na Příkopech 104
10:20	Řekni, kde ty kytky jsou…
Střední škola vizuální tvorby, s.r.o., Hradec Králové
10:40	Ukázka sebeobrany – jak zneškodnit útočníka;
Co všechno si oblékají hasiči?
Střední odborná škola energetická a stavební,
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,
Chomutov, příspěvková organizace
11:00	Flambování palačinek
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie,
Hradec Králové
11:15	Co jsem se naučil na zahraniční stáži?
Účastníci stáží programu Erasmus+
11:30	Slam poetry Robert Netuka (Tukan)
11:40	Zábavná chemická show
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
12:00	Umíš poskytnout první pomoc v případě
ohrožení života?
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Havlíčkův Brod
12:20	Flambování palačinek
Střední škola služeb, obchodu a gastronomie,
Hradec Králové
12:40	Co jsem se naučil na zahraniční stáži?
Účastníci stáží programu Erasmus+
13:00	Řekni, kde ty kytky jsou…
Střední škola vizuální tvorby, s.r.o., Hradec Králové
13:20	Finanční gramotnost aneb: „Já ti to spočítám!“
Obchodní akademie a vyšší odborná škola,
Příbram I, Na Příkopech 104
13:40	Ukázka sebeobrany – jak zneškodnit útočníka;
Co všechno si oblékají hasiči?
Střední odborná škola energetická a stavební,
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola,
Chomutov, příspěvková organizace
14:00	Umíš poskytnout první pomoc v případě
ohrožení života?
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Havlíčkův Brod
14:20	Zábavná chemická show
Střední průmyslová škola chemická Pardubice
14:45 Ukončení

9:30	Taneční vystoupení žáků Konzervatoře
Duncan centre
Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41
10:00	Módní přehlídka s inspirací z Erasmu
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7,
Jablonského 3
10:15	Erasmus+ mládež, Sbory solidarity –
téma dobrovolnictví, společenská
angažovanost
Dům zahraniční spolupráce
10:30	Taneční vystoupení žáků Konzervatoře
Duncan centre
Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41
11:00	Módní přehlídka s inspirací z Erasmu
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
a Střední průmyslová škola oděvní,
Praha 7, Jablonského 3
11:30 – 14:00 Odborný program (Malý sál uzavřen)
14:00	Módní přehlídka s inspirací z Erasmu
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
a Střední průmyslová škola oděvní,
Praha 7, Jablonského 3
14:30	Taneční vystoupení žáků Konzervatoře
Duncan centre
Konzervatoř Duncan centre, Praha 4, Branická 41

Ozvučení a technickou podporu zajišťuje Michael – Střední škola
a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.

