Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, 093 01 Vranov nad Topľou
Kam po skončení základnej školy?
My ponúkame tieto odbory:

ŠTUDIJNÉ ODBORY (4-ročné s maturitou)
8261 M Propagačná grafika
8297 M Fotografický dizajn
6444 K Čašník
6446 K Kozmetik
6442 K Obchodný pracovník
2949 M Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín

Nový študijný odbor v ponuke!

UČEBNÉ ODBORY (3-ročné s výučným listom)

Máš nejaké otázky?

2964 H Cukrár
6489 H Hostinský
6456 H Kaderník

Navštív našu webovú stránku, facebook,
kontaktuj nás emailom, telefonicky alebo osobne.

UČ
oč
U
ČEBNÉ ODBORY (2-ro
čné)
2982 F potravinárska výroba

ŠTUDIJNÉ ODBORY

E-mail: sosvt@ sosvt.sk
Tel. 057 44 632 58
Web: www.sosvt.sk

ŠTUDIJNÉ ODBORY
s výučným listom

Dĺžka prípravy je 4 roky, ukončená maturitnou
skúškou. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na Dĺžka prípravy 4 roky.
vysokej škole.
Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Absolventi
získajú maturitné vysvedčenie a výučný list.

8261 M Propagačná grafika
Študenti získavajú odborné vedomosti a zručnosti z
oblasti kresby, maľby, grafiky, dejín umenia a dizajnu.
Naučia sa pracovať s grafickými programami,
upravovať fotografie a navrhovať logá, obalové a
propagačné tlačoviny. Uplatnia sa ako grafici v oblasti
grafického dizajnu, v propagačných oddeleniach, v
oblasti reklamy, IT firmách alebo ako súkromní
podnikatelia.
Podmienkou prijatia sú talentové skúšky - kresba,
maľba

8297 M Fotografický dizajn
Študenti získavajú odborné vedomosti a zručnosti z
oblasti
kresby, maľby, grafiky, dejín umenia a
fotografie. Naučia sa pracovať s grafickými
programami, s klasickou a digitálnou fotografiou,
naučia sa základy videotvorby a spracovania
videozáznamu v počítači. Môžu pracovať vo
fotografických štúdiách, v reklamných agentúrach,
alebo ako súkromní podnikatelia.
Podmienkou prijatia sú talentové skúšky - kresba,
maľba

2949 M Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
Atraktívny nedostatkový odbor na trhu práce. Študenti
získavajú vedomosti z výživy, naučia sa tvoriť výživové
programy, vykonávať poradenstvo v oblasti výživy a
pohybových aktivít, zostavovať jedálne lístky, nájdu
uplatnenie ako výživoví poradcovia, dietológovia v
školských jedálňach, zdravotníckych zariadeniach,
športových kluboch, kontrolóri kvality potravín v
potravinárskej výrobe, v zariadeniach spoločného
stravovania.
Prijímacie skúšky: slovenský jazyk a literatúra a
chémia

6445 K Kozmetik
Atraktívny študijný odbor, ktorý zabezpečuje získanie
odborných vedomostí a praktických zručností
potrebných k vykonávaniu kozmetických služieb.
Študentky sa naučia ošetrovať pleť s využitím
prípravkov a spôsobov ošetrenia pleti, nechtov,
farbenie a úpravu obočia, mihalníc, denné a večerné
líčenie. Odbor je určený pre dievčatá.

UČEBNÉ ODBORY
Dĺžka prípravy je 3 roky. Štúdium sa ukončuje
záverečnou skúškou. Absolventi získajú výučný list.
Pokračovať môžu v nadstavbovom štúdiu, kde môžu
úspešní absolventi získať maturitu.
6489 H Hostinský
Žiaci sa naučia pripravovať jedlá teplej i studenej
kuchyne pre bežné i slávnostné tabule. Naučia sa robiť
slávnostné tabule k rôznym príležitostiam. Zvládnu
obsluhu hostí, spoločenské správanie a vystupovanie
počas obsluhy. Absolventi nájdu
uplatnenie v
zariadeniach spoločného stravovania, v školských
kuchyniach i v súkromnom sektore ako kuchári alebo
čašníci.

Prijímacie skúšky: slovenský jazyk a literatúra a
2964 H Cukrár
matematika
Žiaci sa naučia spracovávať suroviny na cukrárske
6442 K Obchodný pracovník
výrobky, predovšetkým zhotovovať a zdobiť suché
Študenti sa naučia teoreticky aj prakticky vykonávať pečivo, zákusky a torty. Absolventi sú schopní zaradiť
všetky činnosti v maloobchode, vedia pracovať s sa do jednotlivých odvetví potravinárskeho priemyslu
tovarom, naučia sa administratívne práce, teóriu alebo pracovať samostatne v potravinárskych a
ekonomiky, účtovníctva a financií. Absolventi sú gastronomických prevádzkach môžu sa uplatniť aj v
pripravení vykonávať náročné pracovné činnosti v súkromnom sektore.
odvetví obchodu, ako obchodný cestujúci, manažéri
pre obchodné činnosti alebo vedúci pracovníci v
6456 H Kaderník
obchode.
Žiaci sa naučia základné kadernícke úkony, diagnóza
Prijímacie skúšky: slovenský jazyk a literatúra a vlasov, skúška citlivosti, umývanie vlasov a masáž
pokožky hlavy, strihanie, natáčanie vlasov, tvorbu
matematika
účesu vodovou onduláciou a tepelnými tvarovačmi,
farbenie, odfarbovanie a melírovanie vlasov, tvorbu
6444 K Čašník
Študenti sa naučia ovládať práce spojené s technikou náročných účesov, poradenstvo, úpravu a ošetrovanie
obsluhy, poznať suroviny, nápoje a technológiu ich príčeskov a parochní.
výroby, základné receptúry a technologické postupy Po absolvovaní štúdia sa môžu uplatniť aj v
prípravy bežných jedál. Po absolvovaní štúdia môžu súkromnom podnikaní.
pracovať v zariadeniach spoločného stravovania,
ako čašník, servírka, alebo vykonávať manažérske Podmienkou prijatia pre 3-ročné učebné odbory je
úspešne ukončený 9. ročník základnej školy.
funkcie.
2982 F Potravinárska výroba
Prijímacie skúšky: slovenský jazyk a literatúra a Je to 2-ročný odbor učebný odbor pre žiakov, ktorí
matematika
ukončili základnú školu v nižšom ako 9. ročníku.

