Kam po skončení základnej školy? Neváhajte, sme tu pre vás. Na strednej odbornej škole sa budete môcť
rozhodnúť, či na "vysokú" alebo ísť pracovať. Ak máte záujem o elektrotechniku, počítačové siete, robotiku,
telekomunikačné techniky, počítačové systémy, sieťové a informačné technológie, ekonomiku, účtovníctvo,
a ak máte záujem v budúcnosti pracovať ako IT odborníci a manažéri, ste presne tí, ktorí sa môžu stať
súčasťou už päťdesiatročnej úspešnej tradície našej školy.
Prečo práve k nám? Sme škola, ktorej história sa začala písať 1. októbrom 1968. Históriu nepíše budova,
triedy, laboratóriá, ale ľudia. Sú to učitelia, odborní zamestnanci, ale predovšetkým absolventi, ktorí nesú
dobré meno školy po celý svoj profesionálny život. Naši absolventi sú úspešní v širokom spektre povolaní.
Sme hrdí na Ing. Hrdinu Miroslava – DOMOSS, Branislava Jobusa – spisovateľ, Ing. Mariana Valentoviča
– ÚPSVaR vlády SR, Henricha Ručkaya – hokejista, Erika Vargu – športový strelec. Úspešnú dráhu
profesného života nastúpili aj súčasní naši žiaci, ktorí nás reprezentujú v oblastiach IT a robotiky
v celoštátnych aj medzinárodných súťažiach. Dnešná doba potrebuje čoraz viac odborníkov v oblastiach
budovania digitálnych zručností, IKT a elektronickej demokracie. Tým, že sa našim žiakom dostáva
možnosť vzdelávať sa v týchto oblastiach, stávame sa školou 21. storočia.
Čo poskytujeme? Štvorročné odborné vedomosti a zručnosti, ktoré naši absolventi využijú či už v ďalšom
štúdiu na vysokých školách, alebo v praxi. Realizácia výchovného procesu je v dvoch študijných odboroch.
2675M elektrotechnika – tu máme zavedené učebné bloky s možnosťou voľby voliteľných predmetov
v 3. a 4. ročníku. Sú to predmety telekomunikačná technika, návrhy a správa počítačových sietí alebo
počítačové systémy. Žiaci môžu získať osvedčenie elektrotechnickej spôsobilosti a tiež certifikát CISCO
akadémie.
3917MO3 technické a informatické služby v elektrotechnike – tu získavajú študenti vzdelanie potrebné
pre výkon asistenta, technického a hospodárskeho pracovníka vo sfére výroby, obchodu a služieb. Nosné
predmety odboru sú ekonómia a manažment osobných financií, účtovníctvo, príprava na podnikanie alebo
digitálne multimédiá. Študenti majú možnosť získať certifikáty od firmy KROS, z ktorou spolupracujeme
a to : jednoduché a podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.
Plánujeme vzdelávať v novom študijnom odbore 2561M – sieťové a informačné technológie. Tento odbor
práve prechádza schvaľovacím procesom – čakáme na súhlas z Ministerstva školstva SR. Treba sledovať
stránku našej školy – je možné, že sa bude tento odbor vyučovať už od šk. roka 2018/2019.
Škola nežije len vyučovaním. Žiaci majú možnosť realizácie aj v mimoškolských činnostiach. Môžu
využívať školskú knižnicu, pracovať v krúžkoch so zameraním na šport, elektrotechniku, robotiku,
výpočtovú techniku, jazyky a kultúru. Dobré meno školy doma aj v zahraničí prezentuje aj folklórny súbor
Slnečnica. Študenti majú možnosť participovať aj na riadení školy prostredníctvom Rady študentov.
Na čo nie je ešte neskoro? Na zváženie možností, a rozhodnutie študovať v nasledujúcich vašich štyroch
rokoch v našej škole. Podrobnejšie informácie získate na stránke školy www.spsepn.edu.sk

