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ako sa rozvíjať ...

2. ročník....

- neuspokojuj sa s priemerom,

- zapájaj sa do súťaží

( matematických, technických,...)

ako sa zlepšiť....
3. ročník ....

- odborná prax je vstupnou bránou do života

spojenie  teórie s praxou

- nikdy nepovedz, že sa to nedá

ako vykročiť do nového života...

4. ročník ....

- rozšír rady odborníkov v tvojej profesii,

- pokračuj v štúdiu na vysokej škole

- nevzdávaj sa svojich snov

TIEŽ SME SI MYSLELI, ŽE SA TO NEDÁ, 

ALE ZISTILI SME, ŽE DOKÁŽEME OVEĽA VIAC

Chcem byť tvoj učiteľ - otváram ti dvere do života, ale vstúpiť do nich musíš sám

- ponúkam  pomoc

„Tvoja kariéra sa začína u nás“ 

1. ročník....

- snaž sa zorientovať a spoznávaj nepoznané

- buď trpezlivý keď to nejde  ľahko

ako sa učiť....  



Ponuka štúdia v odboroch:

ŠTUDIJNÝCH:

2860 K chemik – operátor (v systéme duálneho vzdelávania)  

2679 K mechanik – mechatronik

2413 K mechanik strojov a zariadení

2697 K mechanik elektrotechnik (zameranie: silnoprúdová technika)

UČEBNÝCH:

2487 H 01 autoopravár – mechanik

možnosť pokračovať:

2 - ročné nadstavbové štúdium s maturitou



2860 K chemik – operátor
(v systéme duálneho vzdelávania v Mondi SCP, a.s.)

Štvorročný študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom.

(praktické vyučovanie je 50% v Mondi SCP, a.s., teoretické vyučovanie 50% v SOŠP)

 počas štúdia sa oboznámiš s materiálmi používanými v chemickom priemysle,

s postupmi chemických a technologických operácií ,

s modernými technológiami využívanými nielen v chemickom, 

ale aj v papierenskom priemysle;

 v laboratórnom prostredí získaš zručnosti pri nácviku základných

technologických operácií;

 počas praktického vyučovania sa oboznámiš

s konkrétnou výrobou v prevádzkach závodu Mondi SCP a.s;

 ako absolventovi ti ponúknu prácu v závode Mondi SCP a.s.;

 máš možnosť vzdelávať sa a súčasne mať vlastný zárobok už na strednej škole

 ako úspešný absolvent môžeš pokračovať v ďalšom štúdiu na VŠ daného zamerania



Priestory  

pre našich chemikov



2679 K mechanik – mechatronik
Štvorročný študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom.

 získaš vedomosti v strojárskom a elektrotechnickom odbore;

 oboznámiš sa so základným postupom programovania NC 

strojov a automatizáciu riadenia výrobných postupov;

 v rámci praktického vyučovania nadobudneš odbornú zručnosť

v zapájaní pneumatických, hydraulických

a elektropneumatických obvodov; 

 naučíš sa vytvoriť technickú dokumentáciu a porozumieť jej;

 môžeš pokračovať v ďalšom štúdiu na VŠ elektrotechnického

a strojárskeho zamerania;

 po úspešnosť skončení štúdia a absolvovaní maturitnej skúšky

môžeš vykonať skúšku odb. spôsobilosti v elektrotechnike vyhl.

508/2009;

 absolventi sa môžu zamestnať ako operátori pri 

automatizovaných výrobných linkách napr. Mondi SCP a.s..



Cvičné panely pre  pneumatické riadenie

- od teórie  k  praxi 



2697 K mechanik – elektrotechnik
Štvorročný študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom.

•

 získaš  vedomosti o  využití elektrickej energie;

 oboznámiš sa s funkciou a použitím elektrických zariadení, 

strojov a prístrojov využívaných v praxi;

 naučíš sa správne formulovať zásady a spôsoby pri 

navrhovaní a tvorbe dokumentácie pre elektroinštaláciu

a údržbu obytných budov, rozvádzačov NN;

 v rámci praktickej výučby nadobudneš potrebnú zručnosť

pri realizácii elektrickej inštalácie v budovách;

 dokážeš zrealizovať zapojenie jednoduchých domových 

rozvádzačov;

 môžeš pokračovať v ďalšom štúdiu na VŠ 

elektrotechnického zamerania;

 po úspešnom skončení štúdia a absolvovaní maturitnej 

skúšky môžeš  vykonať skúšku odb. spôsobilosti v 

elektrotechnike vyhl. 508/2009. 



Cvičné panely pre  elektrotechniku

- od teórie  k  praxi 



2413 K mechanik strojov a zariadení

Štvorročný študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom.

 získaš vedomosti potrebné pre strojársku prax;

 naučíš sa používať  základné pravidlá pri 

zobrazovaní súčiastok;

 dokážeš vytvoriť technickú dokumentáciu na PC;

 získaš vedomosti a zručnosti pri práci s CAD 

systémami; 

 dokážeš vytvoriť jednoduchý program  pre  výrobu 

súčiastky na NC stroji;

 v rámci praktického vyučovanie sa naučíš ručne

a strojovo opracúvať materiály;

 môžeš pokračovať v ďalšom štúdiu na VŠ

technického zamerania.



Učíme sa kresliť - modelovať - programovať - obrábať



3487 H 01 autoopravár – mechanik

Trojročný učebný odbor ukončený výučným listom.

 naučíš sa o činnosť jednotlivých ústrojenstiev v automobile;

 nadobudneš vedomosti o pracovných postupoch

pri servisovaní, opravách, diagnostikovaní automobilov;

 dokážeš posúdiť stav motorového vozidla

z hľadiska bezpečnosti a použitia vozidla;

 získaš zručnosť pri reálnej údržbe a opravách

motorových vozidiel;

 dokážeš vykonávať jednoduché opravy motorových vozidiel;

 máš možnosť zvýšiť svoje vzdelanie nadstavbovým štúdiom.



Učíme sa opraviť, diagnostikovať 

a udržiavať  v prevádzke motorové vozidlo



ERASMUS+

STRAVOVANIE 

V ŠKOLSKEJ 

JEDÁLNI

ZVÁRAČSKÝ

KURZ

AKTIVITY

ŠKOLA TIEŽ PONÚKA...

PROFESIONÁLNA 

POMOC



2018/2019  projekt „Mládež v praxi“ - Budapešť

zapoj sa do projektu  ERASMUS  + 

2019/2020   projekt „Učíme sa pre svoju budúcnosť“  - Viedeň  

máš záujem o zvyšovanie  svojich vedomostí 

a  nadobudnutie skúseností v zahraničných firmách



vyriešenie  problémov  v škole, v živote, ....  =  šťastný človek

sme tu pre teba - oslov nás - pomôžeme 

špeciálny pedagóg       školský psychológ pedagogický asistent

stravovanie  priamo v škole

školská jedáleň bufet



exkurzie

záujmové krúžky

 jazykové, matematické, dejepisné

 športové

zváračský kurz

ďalej ponúkame ....

olympiády

 matematická

 jazyková

 odborné

 informatická

športové aktivity

 futbal

 volejbal

 stolný tenis

 frolbal

odbornú prax  v závodoch

našich partnerov  si žiak študijného  odboru 

 počas štúdia máš možnosť

absolvovať zváračský kurz

CO2 zváranie v ochrannej 

atmosfére vo zváračskej škole

pri SOŠP;



PARTNERI NAŠEJ 

ŠKOLY



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ
Podrobnejšie informácie nájdete na našej stránke školy

www.sosprk.sk

alebo na facebooku:

Stredná odborná škola polytechnická Ružomberok

Individuálnu prehliadku školy si môžeš dohodnúť na tel. čísle 0905 632 978

http://www.sosprk.sk/

