
   
    

 

    

 

  SOŠ obchodu a služieb, Trenčín  

     Slovenská republika 
 

   Stredná škola gastronomie a služeb, Přerov  

    Česká republika  

 

 Turisticko-ugostiteljska i prehrambena skola, Bjelovar  

    Croatia - Chorvátsko  
 

STRETNUTIE TROCH ŠKÔL  
V RÁMCI MEDZINÁRODNÉHO PROJEKTU 

ERASMUS+ 



V rámci projektu sú plánované  
3 výmenné stretnutia  
v každej zo zúčastnených škôl 

Na spoločnom projekte spolupracujú  
učitelia, majstri odborného výcviku a študenti  

odborov hotelovej akadémie, 
cukrár, kozmetik a kaderník. 



  Cieľom projektu je: 
 spolupráca a výmena skúseností  
 tvorba spoločných úloh 
 poznávanie nových miest, kultúr, ľudí  
 nadviazanie nových priateľstiev 
 nové zážitky 



Týždňový výmenný pobyt  
v rámci spoločného projektu 

ERASMUS+  
na Strednej škole  

gastronomie a služeb  

v meste Přerov  
v  Českej republike  

 

NOVEMBER 2021 



Prvé spoločné 
stretnutie na 

tému: 

„Párty“.  
V každom odbore študenti 

pripravili výrobky  
a plnili úlohy  

podľa zadania,  
vytvorili fotodokumentáciu  

a videonávody,  
ktoré následne spracovali do 

jednotnej prezentácie.  



Muzeum Komenského v Přerově  



Muzeum Olomouckých tvarůžků  









STRETNUTIE TROCH ŠKÔL  
NA SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB V TRENČÍNE 

 
 

2. ČASŤ PROJEKTU 
TÉMA: 

„FANTÁZIA“ 
MODERNÁ ROZPRÁVKA 

FANTAZIJNÝ PRÍBEH 



 Úloha: 

 vytvoriť -3-chodové  
     tematické menu 
     (predjedlo, polievka, hlavné jedlo) 

FEBRUÁR 2022 















Úloha:  
 tvorba sady cukrárskych 

produktov podľa témy 
vhodných na vytvorenie 

    ponukového stola  

    „CANDY BARU“ 

 





































Úloha:  

 vytvoriť rozprávkovú/filmovú postavu 
 tvorba tematických účesov a líčenia modelky 
     vrátane odevu (2 modely) 

 



Prejaviť svoju fantáziu a šikovnosť mohli kozmetičky  
pri extravagantnom a fantazijnom líčení 



Vytváranie účesov  
na zadanú tému 



Model  
„Piková kráľovná“ 



Model  
„Ochrankyňa lesa“ 





Modely  
„Morská panna a Šípková Ruženka“ 











Kozmetičky a kaderníčky 

český a slovenský tím 



Spoločná fotka v jedálni 
Účastníci medzinárodného programu ERASMUS  

z našej školy  a partnerských škôl z Čiech a Chorvátska  

 



Exkurzia Rajecká Lesná, Čičmany, Bojnice 
Účastníci medzinárodného programu ERASMUS  

z našej školy  a partnerských škôl z Čiech a Chorvátska  

a aj študenti tried  I.OZR, II.PRE, IV.MR 

odboru SCR, ktorí si  zároveň aj vyskúšali  sprievodcovskú činnosť. 



Spoločný výlet 

rezervácia ľudovej architektúry   

Čičmany 



zámok 

Bojnice 



Motokáry Volt racing center 


