Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana Čadca
Študijné / učebné odbory
Gymnaziálne štúdium:
 vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov s rozšírenou hodinovou dotáciou
cudzích jazykov a informatiky, príprava na ďalšie štúdium na vysokej škole v:
 4-ročnom štúdiu
 8-ročnom štúdiu
 bilingválnom štúdiu (anglický jazyk)
Čo po škole
 vysokoškolské štúdium akéhokoľvek typu na Slovensku i v zahraničí, vysoká
úspešnosť absolventov školy na farmaceutických, lekárskych a právnických fakultách,
fakultách informatiky, architektúry a technických, prírodovedeckých, pedagogických
vysokých škôl
 absolventi všeobecno-vzdelávacej školy s vysokými jazykovými kompetenciami,
informačnými a digitálnymi zručnosťami, širokým všeobecným prehľadom
Kritériá na prijatie
 4-ročné štúdium
- bez prijímacích skúšok (ak žiaci 9. ročníka ZŠ v celoslovenskom testovaní dosiahli v
každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%),
- na základe konania prijímacích skúšok zo SJL a MAT s možnosťou využitia
bodového bonusu podľa schválených kritérií budú uchádzači prijatí – viac informácií
na www.gymcadca.eu
 8-ročné štúdium
- uchádzači budú prijatí na základe konania prijímacích skúšok zo SJL a MAT s
možnosťou využitia bodového bonusu podľa schválených kritérií – viac informácií na
www.gymcadca.eu
 bilingválne štúdium (anglický jazyk)
- talentové psychologické testy
- vedomostné testy zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky
*Odporúčame základnú znalosť anglického jazyka
Dôležité termíny
20. februára 2019 – prihláška na bilingválne gymnázium – doručenie riaditeľovi ZŠ
28. februára 2019 – prihláška na adresu gymnázia riaditeľom ZŠ (bilingválne gymnázium)
10. apríla 2019 – prihláška na 4-ročné gymnázium – doručenie riaditeľovi ZŠ

20. apríla 2019 – prihláška na adresu gymnázia riaditeľom ZŠ (4-ročné štúdium)
24. apríla 2019 – prijímacie skúšky (bilingválne gymnázium)
13.mája 2019 a 16. mája 2019 – prijímacie skúšky (4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium)
Ďalšie zaujímavosti
 štúdium v príjemnom prostredí
 získanie vysokej jazykovej kompetencie – voľba dvoch cudzích jazykov od 1. ročníka
podľa záujmu (anglický, francúzsky, nemecký, ruský jazyk)
 výučba v moderne vybavených odborných, multimediálnych učebniach
a laboratóriách, 2 športové haly, gymnastická telocvičňa, pohybové štúdio, posilňovňa
 zabezpečený kvalifikovaný pedagogický zbor učiteľov
 možnosť výberu voliteľných predmetov od 3. ročníka podľa ďalšej profilácie
 príležitosť zapojiť sa do rôznych národných i medzinárodných projektov
 možnosť využívať školskú knižnicu
 stravovanie v školskej jedálni
 príležitosť absolvovať domáce a zahraničné exkurzie
 bohatú krúžkovú činnosť
 podieľať sa na zaujímavých akciách realizovaných Radou žiakov – Cyklotour gymo,
Imatrikulácie, Študentský ples
 štúdium v multikultúrnom prostredí
 výmenno-poznávacie pobyty žiakov v krajinách EÚ
 možnosť získať základnú a odbornú jazykovú skúšku z ANJ na úrovni C1 v spolupráci
s Jazykovou školou v Žiline
Kontakt






adresa: 17. novembra 1296, 022 01 Čadca
web : http://www.gymcadca.sk
tel. č. : 432 23 30
e-mail: kancelaria@gymcadca.sk
fax: (421 41) 432 1183

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Čadca
Študijné/ učebné odbory
 6317 M – obchodná akadémia
 6317 M 74 – obchodná akadémia bilingválne štúdium (slovensko-anglické, nemecké)
Čo po škole
 Predpoklad v štúdiu na vysokých školách v tuzemsku i zahraničí
 Stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným
na vykonávanie ekonomických činnosti v štátnej, verejnej správe i v podnikateľskej
práci
 Schopný komunikovať v dvoch cudzích jazykoch
Kritériá na prijatie
Prijímacie skúšky v zmysle školského zákona:
 obchodná akadémia – SJL, MAT
 obchodná akadémia BŠ – SJL, MAT, cudzí jazyk
Dôležité termíny
20. marca 2019 – prijímacie skúšky (OA – bilingválne štúdium)
13.mája 2019 a 16. mája 2019 – prijímacie skúšky (OA)
Ďalšie zaujímavosti
 záujmové činnosti: športové, jazykové, ekonomické, environmentálne, matematické,
redakčný, debatný krúžok
 bezbariérová škola pre telesne hendikepovaných žiakov
 „Európska značka pre jazyky“ – cena kvality vo výučbe cudzích jazykov
 „Olympijská škola roka 2016/17“
 „Cvičná škola“ pre študentov FHV UNIZA
 zahraničná odborná stáž v Anglicku – pre žiakov OA – BŠ
 získanie základnej i odbornej štátnej skúšky z cudzieho jazyka (absolventi BŠ)
 získanie štátnej skúšky z písania na PC a korešpondencie
 získanie certifikátov pre prax: účtovnícky v programe OMEGA, podnikateľských
zručností, realitný vodičák, etika v podnikaní, europass a MOBILITY

 komplexnosť školy (výučbová budova, školská jedáleň, telocvičňa s posilňovňou,
bufet, oddychové zóny v areáli)
 inovatívny prístup k výučbe cudzích jazykov – metóda CLIL
 domáce i zahraničné projekty
 návšteva divadelných predstavení v SND Bratislava
 spolupráca pri charitatívnych činnostiach
 aktívna činnosť žiackej školskej rady
 čitáreň pre žiakov „Otvorená knižnica“
 priestor pre žiakov „Bylinkový raj“
Kontakt





adresa : 17. novembra 2701, 022 01 Čadca
web : www.oadmj.sk
tel. č. : 041/4332103, 041/4332106
e-mail: sekretariat@oadmj.sk

Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca
Študijné / učebné odbory
Študijné odbory - absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list






6323 K Hotelová akadémia
6405 K Pracovník marketingu
6444 K Čašník, servírka
6445 K Kuchár
6446 K kozmetik

Učebné obory - absolvent získa výučný list






2964 H cukrár
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
6456 H kaderník
6460 H predavač

Učebné odbory v systéme duálneho vzdelávania - absolvent získa výučný list
 6444 H čašník, servírka
 6445 H kuchár
Nadstavbové štúdium - absolvent získa maturitné vysvedčenie
 6411 L prevádzka obchodu
 6421 L spoločné stravovanie
 6426 L vlasová kozmetika
Čo po škole
 škola pripravuje odborníkov aj stredný manažment na poskytovanie služieb v
gastronómii, hotelierstve, CR, obchode a odborníkov pre prax v osobných službách kaderníctvo a kozmetika
 absolventi školy sú žiadaní nielen na miestnom trhu práce, ale aj v zahraničí
Kritériá na prijatie
 Hotelová akadémia
- prijímaciu skúšku budú uchádzači konať z profilových predmetov slovenský jazyk a
literatúra a jedného z cudzích jazykov /AJ, NJ, FJ, RJ/

 Študijné odbory /pracovník marketingu, čašník, servírka, kuchár, kozmetik/
- prijímaciu skúšku budú uchádzači konať z profilových predmetov slovenský jazyk a
literatúra, matematika
 Cukrár čašník, servírka, kuchár, kaderník, predavač
- bez prijímacích skúšok
 Prevádzka obchodu
-určený pre absolventov učebného odboru predavač
 Spoločné stravovanie
-určený pre absolventov učebného odboru cukrár, kuchár a čašník, servírka
 Vlasová kozmetika
-určený pre absolventov učebného odboru kaderník
Dôležité termíny
10. apríla 2019 – prihláška na všetky študijne a učebné odbory – doručenie riaditeľovi ZŠ
13.mája 2019 a 16. mája 2019 – prijímacie skúšky
Ďalšie zaujímavosti
 svoje zručnosti žiaci nadobúdajú v prevádzkach školy (reštaurácia Beskyd, cukrárska
výroba, kaderníctvo, kozmetika, školský bufet...)
 študenti môžu cestovať do zahraničia a absolvovať prax v Nemecku, Francúzsku,
Taliansku, Švajčiarsku, Grécku, Karibiku, na Cypre a Rhodose
 poznávanie nových gastronomických trendov pre profesijný rozvoj osobnosti mladých
gastronómov
 kvalita odborného vzdelávania a prípravy mladých gastronómov otvára brány
európskeho trhu práce
 škola je zapojená v projekte ERASMUS+
Kontakt





adresa : 17. novembra 2579, 022 01 Čadca
web : www. sosca.edupage.org
tel. č. : 00421/41/432 15 90
e-mail: sekretariat@sosca.sk

Stredná odborná škola technická Čadca
Študijné / učebné odbory
Študijné odbory – absolvent získa maturitné vysvedčenie a výučný list





2411 K mechanik nastavovač
2413 K mechanik strojov a zariadení
2697 K mechanik elektrotechnik
3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení

Učebné odbory – absolvent získa vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list





2464 H strojný mechanik
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
3678 H inštalatér

Čo po škole
 spolupráca školy a firiem, zabezpečenie odborného výcviku vo firmách
 absolventi školy sú úspešní na trhu práce
 úspešný absolvent učebného odboru sa môže prihlásiť na nadstavbové štúdium, ktoré
ukonči maturitnou skúškou
 ukončením študijného odboru môže žiak pokračovať na vysokej škole
Kritériá na prijatie
 žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahnu v každom
predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, budú prijatí bez prijímacej skúšky
 na študijné odbory žiaci robia prijímacie skúšky z predmetov MAT, SJL
 poradie úspešnosti je dané ako súčet bodov z prijímacej skúšky, bodov za priemer
známok dosiahnutý za siedmy až deviaty ročník ZŠ a bodov za výsledky dosiahnuté
v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ
 na učebné odbory sa prijímacia skúšky nerobia, žiaci sú prijímaní na základe priemeru
z deviateho ročníka a testovania zo SJL a MAT
 do študijných a učebných odborov môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú
spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil lekár

Ďalšie zaujímavosti

 Stredná odborná škola technická ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre
strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu dlhodobo úspešne pôsobí v oblasti
vzdelávania
 škola získala štatút „Centra odborného vzdelávania a prípravy“, čo svedčí o kvalite
vzdelávania
 dlhodobo dosahuje veľmi dobré výsledky v oblasti vzdelávania, rekvalifikácie a
spolupráce s firmami
 najlepší žiaci získajú medzinárodne uznávaný certifikát
 žiaci majú možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu dennou formou
 v niektorých odboroch získavajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti a základný kurz
zvárania
Kontakt





adresa : Okružná 693, 022 01 Čadca
web : www.sostca.edupage.org
tel. č. : +421 414327640
e-mail: info@sostca.sk

Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti
Študijné / učebné odbory
Denné štúdium:
 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
 7661 M sociálno-výchovný pracovník
 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť
Externé štúdium:
 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
Čo po škole
 7649 M, N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – uplatní sa ako
kvalifikovaný zamestnanec samostatne vykonávajúci odborné činnosti v
predprimárnom vzdelávaní a vo výchove vo voľnom čase
 7661 M sociálno-vychovávateľská činnosť – absolvent sa uplatní ako kvalifikovaný a
samostatný pracovník v oblasti sociálnej a výchovnej starostlivosti a vo verejnej
správe
 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť – absolvent sa uplatní pri
vykonávaní odborných činností vo výchove vo voľnom čase, sociálnych zariadeniach
opatrovateľskej a sociálnej starostlivosti
 vzdelávacie programy pomaturitného a vysokoškolského štúdia alebo ďalšie
programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie
Kritériá na prijatie
 úspešné vykonanie prijímacej skúšky
 zodpovedajúci zdravotný stav
 záväzné vyhlásenie
 do študijných odborov nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú nekorigovateľné
poruchy reči a poruchy správania, žiaci oslobodení od telesnej výchovy a žiaci, ktorí trpia
poruchami farbocitu, mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie
alebo ochorenie, narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia, alebo
správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu

 kritériá pre jednotlivé odbory budú zverejnené na stránke školy

Dôležité termíny
1.apríla 2019 – prijímacie skúšky pre študijný odbor učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo
Ďalšie zaujímavosti
 záujmové činnosti: športové (volejbal, športové hry), jazykové, inštrumentálny,
spevácky, tvorivý, folklórny, matematický, spoločenskovedný
 výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu,
 profesijný a humánny prístup
Kontakt





adresa : Horná 137, 022 01 Čadca
web : www.pasaca.edupage.org
tel. č. : 041/4312515, 041/4312529, 041/4335122
e-mail: skola@pasaca.edu.sk

Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi
Študijné/ učebné odbory
Denné štúdium:
 5361 M praktická sestra
 5358 M zubný asistent
Externé - večerné štúdium:
 5361 N praktická sestra
 5371 H sanitár
Čo po škole
 5361 M, N praktická sestra – je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní v
zariadeniach zdravotnej starostlivosti
 5358 M zubný asistent – je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní v zubnej
ambulancii
 5371 H sanitár – uplatní sa najmä v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach
prírodných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb
 Možnosti ďalšieho štúdia:
 5356 M, N zdravotnícky asistent, 5358 M zubný asistent – vzdelávacie programy
pomaturitného a vysokoškolského štúdia
 5371 H sanitár – vzdelávacie programy úplného stredného odborného štúdia
Kritériá na prijatie





úspešné vykonanie prijímacej skúšky
zodpovedajúci zdravotný stav
záväzné vyhlásenie
do študijných odborov nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové
alebo telesné postihnutie, zdravotné oslabenie alebo ochorenie, narušenú komunikačnú

schopnosť, špecifické poruchy učenia, alebo správania sa, autistický syndróm,
poruchy psychického vývinu
 kritériá pre jednotlivé odbory budú zverejnené na stránke školy
Ďalšie zaujímavosti





výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu
profesijný a humánny prístup
možnosť realizácie praxe v zahraničí
krúžky športové (futbal, bedminton, športové hry), jazykové, zdravotnícke

Kontakt






adresa : Horná 137, 022 01 Čadca
web : www.szsfaca.edu.sk
tel. č. : 041/4312515, 041/4312523, 041/4335122
e-mail: skola@szsfaca.edu.sk
fax: +421 (0)41/431 25 16

Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou
Študijné / učebné odbory










3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3656 K operátor stavebnej výroby
3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve
2841 M technológia ochrany a tvorby životného prostredia
3355 H stolár
3661 H murár
3663 H tesár
3675 H maliar
3370 H čalúnnik

Čo po škole
 možnosti štúdia: nadstavbové štúdium, pokračovanie štúdia na vysokých školách
Kritériá na prijatie
 prijímacie skúšky v zmysle školského zákona
Ďalšie zaujímavosti
 záujmové činnosti: CVČ je zamerané hlavne na aktívne dopĺňanie výchovnovzdelávacieho procesu, rozvíja a napomáha žiakom pri vlastnej sebarealizácii
a aktívnom využívaní voľného času
 rozvíjanie súťaživosti tried a žiakov v rámci školských akcií v oblasti telesnovýchovno-športovej, kultúrnej činnosti, napomáha pri organizovaní kurzov (VVLK),
cvičení, výcvikov a v plnej miere zabezpečuje záujmovú a rekreačnú činnosť (súťaže,
besedy, prednášky, kvízy)
 využívanie motivačných metód a možnosť výberu záujmovej činnosti
 čitáreň pre žiakov „Otvorená knižnica“
 sústavne skvalitňovanie odborného vzdelávania, zlepšovania klímy školy, materiálnotechnické vybavenie školy, aby škola i naďalej bola svojou ponukou vzdelávacej
a spoločenskej činnosti otvorenou inštitúciou pre žiakov ZŠ, rodičov, sociálnych
partnerov, odberateľov, absolventov na trhu práce a širokú verejnosť
 zvýšiť úspešnosť školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na
pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium v spolupráci s
ÚPSVaR

Kontakt





adresa : 1642, 02302 Krásno nad Kysucou
web : www.sosdskrasno.sk
tel. č. : 041/4385337
e-mail: sosdskrasno@sosdskrasno.sk

Gymnázium Ľ. Štúra Turzovka
Študijné / učebné odbory
 7902 - gymnázium
Čo po škole
 gymnázium dosahuje každoročne vysoké percento úspešnosti prijatých absolventov na
vysoké školy na Slovensku aj v zahraničí, najmä v ČR
 Absolvent:
-má osvojené funkčné znalosti a kompetencie z oblasti prírodných a spoločenských
vied, ktoré sú vymedzené vzdelávacími štandardmi
-efektívne komunikuje v materinskom, resp. vo vyučovacom jazyku a vo dvoch
cudzích jazykoch
-má osvojené matematické postupy a princípy tak, že ich dokáže využiť v praktickom
živote a pri ďalšom štúdiu / pracovnom zaradení
-ovláda a využíva pri svojom vzdelávaní a tvorbe súčasne informačno-komunikačné
technológie
Kritériá na prijatie
 na 4-ročné štúdium sa prijímacie skúšky konajú zo SJL a MAT, zohľadňujeme aj
študijné výsledky zo ZŠ, výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. roč. ZŠ zo
SJL a MAT a výsledky v súťažiach a predmetových olympiádach
Ďalšie zaujímavosti
 záujmové činnosti: spoločensko-vedná, prírodovedná, technická, umelecká a športová
 výhoda – učebný plán, ktorý ponúka študentom posledného ročníka možnosť zvoliť si
iba tie predmety, o ktoré majú záujem a pripraviť sa tak dôslednejšie na maturitnú
skúšku a prijímacie pohovory na VŠ
 začiatok a koniec školského vyučovania je maximálne prispôsobený dopravným
spojom
 počas celej existencie Gymnázia v Turzovke zaznamenali naši žiaci pod vedením
našich pedagógov množstvo vynikajúcich úspechov, ktoré výrazne posunuli vnímanie
školy na verejnosti
 škola má veľa talentovaných žiakov, ktorí sa umiestňujú na popredných miestach
krajských, národných i medzinárodných kolách rôznych súťaží

Kontakt





adresa : Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka
web : https://gturzovka.edupage.org
tel. č. : 041/4353633, 4333669
e-mail: gymtu@stonline.sk

Stredná odborná škola strojnícka Kysucké Nové Mesto
Študijné / učebné odbory
Študijne odbory







2411 K mechanik nastavovač
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2679 K mechanik, mechatronik
2697 K mechanik, elektrotechnik
2682 K mechanik počítačových sietí
8503 K 01 umelecko-remeselné spracúvanie kovov, kováčske a zámočnícke práce

Učebné odbory







2464 H strojný mechanik
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
3678 H inštalatér
4524 H agromechanizátor, opravár
6475 H technicko-administratívny pracovník
4572 F poľnohospodárska výroba

Nadstavbové štúdium
 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
 6476 L technicko-ekonomický pracovník
Čo po škole
 študijné odbory: po ukončení študijného odboru majú žiaci možnosť ďalšieho
vysokoškolského vzdelávania
 učebné odbory: po ukončení UO majú žiaci možnosť pokračovať v nadstavbovom
štúdiu vo svojom alebo príbuznom odbore a získať stredné odborné vzdelanie
 nadstavbové štúdium: po ukončení sa môžu absolventi uchádzať o štúdium na VŠ
alebo pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi SŠ, ktoré
poskytujú úplné stredné vzdelanie

Dôležité termíny
21. marca 2019 – talentové skúšky (umelecko-remeselné spracúvanie kovov, kováčske
a zámočnícke práce)
13.mája 2019 a 16. mája 2019 – prijímacie skúšky
Ďalšie zaujímavosti
PRÍĎ, UVIDÍŠ A POCHOPÍŠ, ŽE NIE JE ŠKOLA AKO ŠKOLA...







zváračský kurz
overenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
lyžiarsky výcvik
záujmové krúžky
stravovanie vo výdajni jedál
športová hala, lezecká stena, posilňovňa, sauna

Kontakt





adresa : Športová 1326, 02401 Kysucké Nové Mesto
web : https://sossknm.edupage.org
tel. č. : 041/ 421 2213
e-mail: sossknm@za.psg.sk

Stredná priemyselná škola informačných technológií
Študijné / učebné odbory







2381 M strojárstvo – automobilový priemysel
2387 M mechatronika
2675 M elektrotechnika – priemyselná informatika
2561 M informačné a sieťové technológie
3968 M logistika
3918 M technické lýceum

Čo po škole
 pokračovanie na akejkoľvek vysokej škole
 o našich absolventov je veľký záujem na trhu práce v oblastiach korešpondujúcich s
príslušnými študijnými odbormi – nadštandardné vzťahy máme s firmami Kia Motors
Slovakia s.r.o., Schaeffler Slovensko, spol. s r.o., Siemens s.r.o., Scheidt&Bachmann
Slovensko s.r.o. a ďalšími
 mnoho našich žiakov je po krátkom zaškolení vo firmách vysielaných pracovať do
zahraničia
Kritériá na prijatie
 v školskom roku 2019/2020 budú všetci žiaci na všetky študijné odbory robiť
prijímacie skúšky okrem žiakov, ktorí v Testovaní 9 – 2019 dosiahli viac ako 90%
úspešnosť v slovenskom jazyku a matematike – títo budú prijatí bez prijímacích
skúšok
 V kritériách budú zohľadnené:
1.
výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka,
2.
výsledky prijímacích skúšok z matematiky,
3.
priemerný prospech na konci 8. ročníka ZŠ,
4.
priemerný prospech na polroku 9. ročníka ZŠ,
5.
výsledky Testovania 9 – 2019 zo slovenského jazyka,
6.
výsledky Testovania 9 – 2019 z matematiky,
7.
známky zo SJL, MAT, FYZ na konci 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka,
8.
umiestnenie v súťažiach a olympiádach v regionálnej a celoslovenskej úrovni.
Dôležité termíny
13. mája 2019 a 16. mája 2019 – prijímacie skúšky (všetky študijné odbory)

Ďalšie zaujímavosti
 sme najväčšou strednou odbornou školou v Žilinskom kraji
 od tohto školského roku 2018/2019 sme zmenili názov školy zo Spojenej školy na
Stredná priemyselná škola informačných technológií
 ako jediná škola v kraji sme získali štatút Centra odborného vzdelávania a prípravy
pre informačné technológie a priemyselnú informatiku
 máme štatút Cvičnej školy pri Fakulte humanitných vied Žilinskej univerzity, tzn. že v
našej škole praxujú budúci učitelia
 učebne v škole pre všeobecno-vzdelávacie i odborné predmety sú v súčasnosti
vybavené modernými IKT
 máme 572 počítačov zapojených do siete so šiestimi príslušnými servermi, ktoré sú
pripojené na vysokorýchlostný internet s prenosovou rýchlosťou 1Gb/s
 máme 15 učební výpočtovej techniky s kompletným vybavením, učebňu
automobilovej techniky vybavenú automobilmi KIA MOTORS SLOVAKIA, učebňu
na výučbu logistických predmetov, 2 odborné učebne na výučbu cudzích jazykov, 2
učebne na výučbu ekonomických predmetov vybavené softvérom od spoločnosti
KROS a.s., 3 laboratóriá pre elektrotechnické a elektronické merania, laboratóriá PLC
systémov, robotiky a snímačov, priemyselnej informatiky, pneumatických a
hydraulických systémov, laboratórium kontroly a merania, programovania NC
sústruhu a frézy, 8 dielní pre odbornú prax, učebňu pre návrh počítačových sietí a
montáž počítačov
Kontakt






adresa : Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
web : www.spsknm.sk
tel. č. : +421 41/ 420 74 30, +421 41/ 420 74 11
e-mail: skola@spsknm.sk
fax: +421 41/ 420 74 10

