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Prečo študovať humanitné odbory? 
Lebo bezprostredným cieľom výchovy a vzdelávania žiakov v našej škole je viesť 
mladého človeka k mravnosti, zodpovednosti, k láske a k pomoci blížnemu. Výchova 
využíva kresťanské zásady, prehlbuje u žiakov cit pre spravodlivosť, tolerantnosť, 
porozumenie a vzájomnú lásku. O tieto hodnoty sa usilujeme v našich študijných 
odboroch, ktoré sú smerodajné nielen u nás, ale hlavne v celej EU. Koncepciu štúdia 
a výchovy chceme rozvíjať v súlade s požiadavkami doby, v zmysle štátneho 
vzdelávacieho programu  a inšpirovať sa skúsenosťami slovenských a európskych 
škôl s podobným zameraním. 
 

Ktoré študijné odbory máme na škole a aké sú podmienky prijatia? 
 

Študijný odbor 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť je denné 4-ročné 

štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy. Absolventi tohto študijného 
odboru získajú úplné stredné odborné vzdelanie. Sú pripravení kvalifikovane 
vykonávať vychovávateľskú a opatrovateľskú činnosť v zariadeniach sociálnych 
služieb, detských domovoch, v školských kluboch detí, v zariadeniach pre mentálne, 
telesne a inak zdravotne postihnutých i starých občanov. Plánovaný počet žiakov v šk. 
roku 2015/2016: 1 trieda. Termín podania prihlášok: do 20. 4. 2015, termín prijímacích 
skúšok: máj 2015. Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, 

zodpovedajúci zdravotný stav. Ďalšie kritéria prijatia budú spresnené a zverejnené do 
31. 3. 2015. 
 

Študijný odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je denné 

4-ročné štúdium s maturitou pre absolventov základnej školy. Absolventi tohto 
študijného odboru sú kvalifikovanými pracovníkmi pre prácu v školských výchovno-
vzdelávacích zariadeniach zameraných na edukáciu deti predškolského a školského 
veku. t.j. učiteľka v materskej škole, vychovávateľka v detskom domove, v centrách 
voľného času, školských kluboch detí, školskom internáte a iné. Plánovaný počet 
žiakov v šk. roku 2015/2016: 2 triedy/60 žiakov. Termín podania prihlášok: do 28. 2. 
2015, termín prijímacích skúšok: marec 2015. Podmienkou prijatia je úspešné 
ukončenie 9. ročníka ZŠ, zvládnutie talentových skúšok (z HV, VV, TV a jazykovej 
výchovy), zodpovedajúci zdravotný stav – ďalšie kritéria budú spresnené a zverejnené 
do 1. 2. 2015. 
 

Študijný odbor 7661 M sociálno-výchovný pracovník je denné 4-ročné štúdium 

s maturitou pre absolventov základnej školy. Študijný odbor je určený pre chlapcov 
a dievčatá. Absolventi tohto študijného odboru sú kvalifikovanými pracovníkmi na 
poskytovanie sociálnej a výchovnej starostlivosti klientom v orgánoch miestnej štátnej 
správy, samosprávy, v neštátnych subjektoch, v zariadeniach sociálnych služieb. 
Plánovaný počet žiakov v šk. roku 2015/2016: 1 trieda. 

Termín podania prihlášok: do 20. 4. 2015, termín prijímacích skúšok: máj 2015. 
Podmienkou prijatia je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zodpovedajúci zdravotný 

stav – ďalšie kritéria budú spresnené a zverejnené do 31. 3. 2015. 
 

V prípade záujmu otvárame: 
študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Ide 

o diaľkové 2-ročné pomaturitné štúdium. Podmienkou prijatia je zvládnutie talentových 
skúšok (z HV, VV, TV, NHO a jazykovej výchovy), zodpovedajúci zdravotný stav. 
 

Kto vyučuje na škole? 
Pedagogickí pracovníci sa snažia dobre pripraviť absolventov školy pre praktický život, 
spoločne s nepedagogickými pracovníkmi tvoria spoločenstvo vytvárajúce pokojnú 
atmosféru v škole. 
Kde uplatním svoju tvorivosť? 
Život školy pulzuje nielen vo výučbe, ale jeho súčasťou sú aj všetky prejavy, ktoré 
mladosť so sebou prináša – zdravý záujem o svet rovesníkov a svet dospelých, 
o informácie, ktoré školská učebnica neposkytne, potreby vysloviť vlastné pocity, 
vyrovnať sa svojim idolom na športoviskách, javisku, tanečnom parkete. 
Mnohé aktivity (činnosť speváckeho zboru, v súčasnosti 26 krúžkov, účasť na 
prednesoch umeleckého slova, účasť na rôznych športových podujatiach) dokazujú, 
že život školy sa zatvorením dverí po poslednej vyučovacej hodine nezastaví. 
Aké sú podmienky pri vyučovaní? 
Vytrvalo sa snažíme zlepšovať i priestorové a materiálne vybavenie školy. 
Disponujeme modernými učebnými pomôckami, audiovizuálnou a výpočtovou 
technikou. Škola zdieľa spoločné priestory so Strednou zdravotníckou školou sv. 
Františka z Assisi. Vyučuje sa v 12 kmeňových učebniach a 10 odborných učebniach 
(učebne odborných predmetov ošetrovateľstva, učebňa výtvarnej a hudobnej výchovy, 
učebňa náboženstva, ...) a 2 špecializovaných učebniach informatiky a pripojených na 
Internet. Rozširujúcim zdrojom informácií pre študentov je aj študentská knižnica. 
Vyučovanie telesnej výchovy sa realizuje vo vlastnej telocvični. 
 

Škola poskytuje stravovanie v školskej jedálni a ubytovanie v školskom internáte. 
V škole i na internáte možno pracovať v rôznych krúžkoch (animačný, spevácky, 
gitarový, volejbalový, futbalový, písanie projektov, v školskom časopise, práca na 
počítačoch,...), zúčastňovať sa olympiád, recitačných a športových súťaží, 
stredoškolskej odbornej činnosti. V poobedňajších hodinách je možnosť využívať na 
cvičenie hudobné nástroje, pracovať s internetom a tiež využívať priestory telocvične. 

Deň otvorených dverí sa koná vo štvrtok 20. 11. 2014. 
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