PONUKA PRE VÁS, MILÍ DEVIATACI!
Zdalo sa Vám niekedy, že každodenné vyučovanie je
jednotvárne alebo únavné? Nemusí to tak byť.
Naša škola poskytuje svojim žiakom popri zaujímavých
študijných odboroch, krúžkoch a iných mimoškolských
aktivitách aj možnosť zapájať sa do projektovej činnosti na medzinárodnej úrovni, čo je vítaným spestrením a obohatením života žiakov na našej škole. Čo to
presne znamená?

Projekt so spoločnosťou DELL s.r.o. - Future me
Naša škola začala od školského roka 2018/2019 spolupracovať so spoločnosťou DELL s.r.o v Bratislave. Do
projektu spoločnosti pod názvom ,,FUTURE ME“ sú zapojení žiaci školy z rôznych ročníkov. Cieľom projektu je
nadviazať kontakt so spoločnosťou, utvrdzovať si vedomosti z oblasti informačných a sieťových technológií, ako
i marketingu, anglického jazyka a overiť si ich v praxi.
Žiaci sa raz za štvrťroka zúčastňujú celodenných stretnutí - odborných prednášok v spoločnosti DELL s.r.o.
v Bratislave. Prednášky sú na rôzne témy a sú spojené so zábavnými praktickými úlohami. Žiaci majú počas
roka zabezpečené aj konzultácie z anglického jazyka so
zamestnancom firmy a tak sa môžu aj v tejto oblasti zdokonaľovať.
Spoločnosť DELL s.r.o. zároveň ponúka našim žiakom
možnosť absolvovať odbornú prax v ich spoločnosti.
Sme veľmi radi, že sa nám podarilo nadviazať takú užitočnú spoluprácu a tešíme sa na pokračovanie napĺňania spoločných cieľov.

Spolupracujeme so zahraničnými strednými školami
v oblasti všeobecno-vzdelávacích, ako aj odborných
predmetov. V rámci programu Erasmus+, v sekcii
eTwinning - elektronické partnerstvá škôl, žiaci vypracúvajú rôzne zaujímavé zadania a svoje výsledky zdieľajú elektronicky so žiakmi z partnerských
škôl v zahraničí. S rovesníkmi si pritom precvičujú angličtinu, pretože komunikačným jazykom je práve angličtina. To ale nie je všetko.
V mobilitných projektoch Erasmus+ budete mať ako
naši žiaci v rámci odbornej praxe možnosť zadarmo
vycestovať na odbornú stáž do zahraničia, kde v partnerských školách získate nové zručnosti a kompetencie vo svojom študijnom odbore. Získate výhody: zahraničné odborné skúsenosti zo svojho študijného odboru,
zlepšenie komunikačných zručností v anglickom jazyku,
výhody pri uplatnení sa v budúcom zamestnaní, vyššie sebavedomie, spoznávanie života v iných krajinách a nové priateľstvá, nezabudnuteľné zážitky.
PEDAGÓGOVIA A BUDÚCI SPOLUŽIACI
SA NA VÁS TEŠIA!

Cirkevná stredná odborná škola
elektrotechnická P.G. Frassatiho
Vazovova 12, 811 07 Bratislava

Kto sme?
Sme stredná škola s cieľom vychovávať mladých ľudí s
odborným zameraním na elektrotechniku, na 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.
Vo výchovnovzdelávacom procese úzko spolupracujeme s rodičmi žiakov a tiež s právnickými osobami alebo
fyzickými osobami so zameraním na elektrotechniku,
informačné technológie, počítačové siete.
Prijímanie žiakov
Pri prijímaní žiakov do prvých ročníkov sa zohľadňujú tieto kritériá:
• výsledky z Testovania 9,
• dosiahnutý priemer z 8. ročníka a z I. polroku 9. ročníka ZŠ,
• výsledky prijímacej skúšky zo slovenského jazyka
a matematiky,
• úspešnosť v súťažiach, olympiádach.
Štúdium je možné absolvovať dennou, alebo externou formou.
Všetky odbory sú určené pre chlapcov aj
dievčatá.
Cirkevná SOŠ elektrotechnická P.G. Frassatiho prijíma
žiakov z katolíckych rodín aj žiakov iného vierovyznania alebo i bez vyznania, ak sú žiaci i rodičia uzrozumení s katolíckym zameraním školy a sú ochotní zúčastňovať sa na celom programe školy s tým, že škola
rešpektuje slobodu ich svedomia.

Ponúkame dennú a externú formu štúdia:
n štvorročné štúdium v študijnom odbore mechanik
elektrotechnik 2697 K so zameraním na spotrebnú techniku - ukončené výučným listom aj maturitným
vysvedčením,
n štvorročné štúdium v študijnom odbore mechanik
počítačových sietí 2682 K - ukončené výučným
listom aj maturitným vysvedčením,
n štvorročné štúdium v študijnom odbore grafik digitálnych médií 3447 K - ukončené výučným listom
aj maturitným vysvedčením,
n dvojročné nadstavbové štúdium v študijnom odbore
elektrotechnika 2675 L 03 pre absolventov trojročných učebných odborov, zameranie na elektronické
zariadenia - blok D, spotrebná elektronika – ukončené
maturitným vysvedčením,
n trojročné štúdium v učebnom odbore elektromechanik – úžitková technika 2683 H 15 - ukončené výučným listom.
Žiaci môžu v mimoškolskej záujmovej činnosti pracovať
pod vedením odborníkov v krúžkoch: Cisco, športový,
web stránky, anglický jazyk, slovenský jazyk.
Pre záujemcov o štúdium na našej škole ponúkame bezplatné zistenie profesijnej profilácie v prípravke elektro.
Podrobnejšie informácie na www.csose.sk
osobne alebo telefonicky od 8:00 do 15:00
Tel.: 02/555 75 979, 02/555 73 141
e-mail: csose@csose.sk

Uplatnenie absolventov so zameraním na elektro:
servisní technici spotrebnej elektroniky, ozvučovacej,
osvetľovacej, reklamnej, automatizačnej, výpočtovej,
zabezpečovacej techniky, v počítačových sieťach a informačných technológiách. V oblasti návrhu, konštrukcie a predaja elektrotechniky, alebo ako súkromní podnikatelia v týchto oblastiach.
Absolventi majú na škole možnosť získať na činnosť v elektrotechnike Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009
Z. z. § 21.
V rámci medzinárodného vzdelávacieho programu
Cisco môžu žiaci študovať a získať certifikát odborníka
v oblasti počítačových sieťových technológií.
Uplatnenie absolventov odboru 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.

