Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická
P. G. Frassatiho, Vazovova 12
vo farnosti kostola Blumentál v Bratislave

vyučuje odbory
3447 4 grafik digitálnych médií – štvorročný študijný odbor
ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom, len denná forma štúdia – nový
študijný odbor.

•

Študijný odbor:

•

Študijný odbor: 2697 4 mechanik elektrotechnik so zameraním na
spotrebnú techniku – štvorročný študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným
listom.

•

Študijný odbor: 2682 4 mechanik počítačových
odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom.

•

Študijný odbor:

2675 4 03 elektrotechnika

sietí – štvorročný študijný

so zameraním na elektronické

zariadenia - blok D spotrebná elektronika – dvojročné nadstavbové
absolventov trojročného štúdia, ukončené maturitným vysvedčením.

•

štúdium pre

Učebný odbor: 2683 2 15 elektromechanik – úžitková technika – trojročný
učebný odbor ukončený výučným listom.
Štúdium je možné absolvovať dennou, alebo externou formou diaľkového vzdelávania.

Všetky odbory sú určené pre chlapcov aj dievčatá.
Sme katolícka škola s cieľom vychovávať mladých ľudí s odborným zameraním na
elektrotechniku, informačné technológie, počítačové siete a grafiku digitálnych médií. V škole
sa vyučuje povinný predmet rímskokatolícke náboženstvo.
• Profilové predmety sú matematika, slovenský jazyk a literatúra.
• Z cudzích jazykov sa vyučuje angličtina a nemčina.
• Sme certifikovanou Lokálnou Cisco Akadémiou, v ktorej naši žiaci môžu študovať a získať
certifikát odborníka v oblasti počítačových sieťových technológií.
• Sme certifikovanou Microsoft IT Akadémiou.
• Žiaci môžu v mimoškolskej záujmovej činnosti pracovať pod vedením odborníkov v krúžkoch
s odborným zameraním: na experimentálnu elektroniku a Cisco.
• Vo výchovnovzdelávacom procese úzko spolupracujeme s rodičmi žiakov a tiež s
právnickými osobami alebo fyzickými osobami s elektrotechnickým zameraním, so
zameraním na informačné technológie a reklamu.
• Absolventi majú na škole možnosť získať na činnosť v elektrotechnike Osvedčenie
o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhlášky MPSV a R SR č. 508/2009 Z. z. § 21.
Uplatnenie absolventov so zameraním - elektro: servisní technici spotrebnej elektroniky,
ozvučovacej, osvetľovacej, reklamnej, spojovacej, automatizačnej, výpočtovej, zabezpečovacej
techniky, v počítačových sieťach a informačných technológiách. V oblasti návrhu, konštrukcie
a predaja elektrotechniky, alebo ako súkromní podnikatelia v týchto oblastiach.
Uplatnenie absolventov so zameraním - grafik digitálnych médií: v organizáciách zaoberajúcich
sa zhotovovaním digitálnych médií, v reprodukčných a grafických štúdiách, v reklamných agentúrach,
vo vydavateľstvách, redakciách periodík, organizáciách poskytujúcich sieťové komunikačné služby.
Informácie: osobne od 800 do 1600, alebo tel. 02/5557 5979, 02/5557 3141
webová adresa: www.csose.sk
e-mail: csose@csose.sk
Ing. Mgr. Roumiana Karaivanová
riaditeľka CSOŠE P.G. Frassatiho

