
DEŇ OTVORENÝCH 

DVERÍ 

Pre žiakov základných škôl 

prichádza obdobie, kedy sa 

potrebujú rozhodnúť,  kde 

chcú pokračovať v štúdiu po 

ukončení deviateho ročníka a vypísať prihlášky na strednú školu.  

K správnemu rozhodnutiu mohol prispieť aj Deň otvorených dverí na našej škole, ktorý sa uskutočnil dňa 

6.12.2018. Predchádzala mu výzdoba priestorov našej školy vo vianočnom duchu  

a ukážok prác našich žiakov a neodmysliteľná trojica v zložení: Mikuláš (Pavol Hrabčák) s anjelom (Milanom 

Saxom) a čertom (Andrejom Kaňom). Tohto roku škola vstúpila do duálneho vzdelávania a zástupcovia 

partnerských firiem prezentovali svoju ponuku deviatakom: Sofer, AMH Metal a Revmont. Žiaci boli dovezení 

autobusom zo vzdialenejších obcí, aby si mohli v kľude pozrieť priestory školy a kultúrny program. Záujemcom 

o štúdium z jednotlivých základných škôl nášho okresu a ich učiteľom, či rodičom  boli poskytnuté informácie 

o študijných a učebných odboroch, vybavení školy a kritériách na prijatie. Po prechode do zasadačky školy ich 

prekvapil vyzdobený vianočný stromček s Betlehemom vyrobeným našimi stolármi a školská kapela s pánom 

učiteľom Ing. Poliščákom. Ing. Ján Gladiš odprezentoval informácie o ponúkaných odboroch školy 

v nasledujúcom školskom roku v prezentácii a videoukážke a zodpovedal  na prípadné otázky deviatakov.  

O vianočnú výzdobu sa postarali triedni učitelia a majstri odbornej výchovy za plnej účasti žiakov.V kútiku 

zasadačky,  kde prebiehal kultúrny program pripravený žiakmi našej školy, boli vystavené žiacke práce za každý 

odbor. Deviataci odchádzali s úsmevom na tvári a letákom o odboroch na našej škole a firmách s duálnym 

vzdelávaním a informáciami o poberaní štipendia. Prejavili záujem predovšetkým o študijné (1 trieda s týmito 

odbormi: mechanik elektrotechnik a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení) a učebné odbory  

v dennej forme štúdia (inštalatér, obrábač kovov a elektromechanik).  Žiakom, ich 

rodičom a ich učiteľom boli predovšetkým odprezentované nové odbory s veľkým 

dopytom na trhu práce: obrábač kovov a programátor obrábacích  

a zváracích strojov a zariadení.  

Pre študijné odbory bola zakúpená aj 3D tlačiareň, na ktorej si žiaci budú môcť 

vyskúšať svoje priestorové videnie, jednak pri kreslení v 3D programoch a aj tlači. Škola uzavrela partnerský 

projekt vrámci E-Twinningu so školami v Poľsku, Portugalsku a Francúzsku zameranom na „3D tlač loga firiem, 

školy“,... Aj takáto nová forma vyučovania prispeje ku kvalitnému spoznaniu 

anglického jazyka a 3D tlače, ktorá má svoje uplatnenie nielen v priemysle,  

ale aj v medicíne. Pre učebné odbory je pripravený projekt „Tri krajiny tri autá“ 

s poľskými a francúzskymi partnermi, kde žiaci získajú slovnú zásobu a odborné 

informácie z oblasti automobilového priemyslu. Zároveň projekt „Známe osobnosti 

a mládež“ zlepší prehľad a  slovnú zásobu  z angličtiny z oblasti kultúry, športu, 

politiky či iných odvetví krajín Slovenska a Poľska. 

Na webovej stránke školy: www.sostsl.edupage.org môžu získať ďalšie informácie o všetkých odboroch, ktoré 

sa na našej škole vyučujú, študijných a učebných. Výrobky našich žiakov ich určite zaujali a motivovali k 

poznaniu, že „remeslo má zlaté dno“. 


