Stredná odborná škola Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava

Všeobecné informácie k dennému, diaľkovému nadstavbovému štúdiu
a externému štúdiu
V školskom roku 2017/2018 otvárame denné študijné nadstavbové odbory:



6403 L podnikanie v remeslách a službách
3659 L stavebníctvo

Prihlášku na štúdium si môže podať uchádzač, ktorý získal stredné odborné vzdelanie - úspešným
absolvovaním posledného ročníka najmenej trojročného a najviac štvorročného vzdelávacieho
programudo 31. mája 2017. Dĺžka štúdia sú 2 roky.
Prijímacie konanie sa koná v dvoch termínoch:



posledný úplný júnový týždeň
posledné dva úplné augustové týždne

Denné nadstavbové štúdium
štúdia : 2 roky
Vdĺžka
školskom
roku 2017/2018

otvárame diaľkové študijné trojročné

nadstavbové odbory:
L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a
zariadení
 6403 L
podnikanie v remeslách a službách
 2414

Diaľkové nadstavbové štúdium
dĺžka štúdia: 3 roky
Doklady potrebné pre zaradenie do prijímacieho konania:
1. žiadosť o prijatie na štúdium
2. prihláška na štúdium (na www.sou.sk)
3. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (na prihláške)
4. doklady o dosiahnutom vzdelaní: overená kópia výučného listu, prípadne maturitného
vysvedčenia

Externá forma štúdia – dištančná – dĺžka štúdia 2 roky
V školskom roku 2017/2018 otvárame učebné trojročné odbory: 30 žiakov
H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
 3661 H murár
 3678 H inštalatér
 2683



Organizuje sa pre uchádzačov, ktorí vykonali záverečnú skúšku v inom učebnom odbore



Doklady potrebné pre zaradenie do prijímacieho konania:






1. žiadosť o prijatie na štúdium
2. prihláška na štúdium (na www.sou.sk)
3. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (na prihláške)
4. doklady o dosiahnutom vzdelaní: kópia výučného listu, prípadne kópia maturitného
vysvedčenia



Triedu v externej forme štúdia môže škola zriadiť, ak je počet záujemcov o štúdium
najmenej 10.

alebo študijnom odbore, a uchádzači o štúdium v študijných odboroch, ktorí vykonali
maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študujú len odborné predmety.

Škola navyše ponúka:












Moderné triedy s wifi a interaktívnymi tabuľami
Kvalitné interaktívne vzdelávanie
Možnosť získania certifikátu o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
Športové a kultúrne podujatia v rámci vyučovania
Centrum voľného času a mimoškolskú činnosť
Exkurzie, zaujímavé výlety a lyžiarsky kurz
Stravovanie s možnosťou výberu a ubytovanie v školskom internáte
Zmodernizovanú telocvičňu s posilňovňou
Viacúčelové ihriská s umelou trávou
Tanečno-gymnastickú sálu
Dobrú dostupnosť spojov MHD, prepojenie s hlavnou stanicou

