
PREDSTAVUJEME VÁM

SPOJENÚ ŠKOLU
na Alejovej 6 v Košiciach





ORGANIZAČNÝMI ZLOŽKAMI 
SÚ:

ODBORNÉ UČILIŠTE

PRAKTICKÁ ŠKOLA



ODBORNÉ UČILIŠTE

1) úspešné ukončenie 9. ročníka ŠZŠ, 9. ročníka 

špeciálnej triedy ZŠ, alebo vzdelávania 

individuálne integrovaného žiaka v ZŠ

2) zdravotná spôsobilosť pre danú profesiu

3) zápis žiaka do 1.ročníka jeho zákonným 

zástupcom 

KRITÉRIA PRIJATIA:



ZÁKLADNÉ  INFORMÁCIE
O UČEBNÝCH  ODBOROCH

Dĺžka štúdia: 3 roky

Stupeň vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie 2C

Spôsob ukončenia štúdia: 

- získaním osvedčenia o zaškolení alebo zaučení

- získaním výučného listu



6491 G 01 OBCHODNÁ  PREVÁDZKA

-práca pri príprave jedál

• učebný odbor pre chlapcov 

a dievčatá

• počas štúdia získajú odborné                

vedomosti a zručnosti pri 

príprave jedál vo veľkých 

jedálňach a stravovacích 

zariadeniach.



2982 G 02 PEKÁRENSKÁ VÝROBA

• učebný odbor pre 

chlapcov a dievčatá

• získajú základné zručnosti 

pre pomocné práce  v 

pekárňach a prevádzkach  

pre prípravu surovín 

a zmesí



2985 G CUKRÁRSKA VÝROBA

• učebný odbor pre chlapcov 

a  dievčatá

• získajú odborné vedomosti 

a základné zručnosti  

pre pomocné  práce 

v cukrárenských prevádzkach 



6485 G OPATROVATEĽSKÁ  STAROSTLIVOSŤ  
V ZARIADENIACH SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

• učebný odbor pre chlapcov 

a dievčatá

• počas štúdia si osvoja 

komplexnú starostlivosť

o pacienta 

• prípravu a podávanie jedla 

• opravu a hygienu odevov 

a bielizne



3686 G 03 STAVEBNÁ  VÝROBA  
- murárske  práce

• učebný odbor pre chlapcov

• získajú odborné vedomosti 

a praktické zručnosti pri stavbe 

budov :

• čítanie stavebných výkresov, 

betónovanie, murovanie, omietky, 

obklady...



3686 G 10   STAVEBNÁ  VÝROBA 
- maliarske a natieračské  práce

• učebný odbor pre chlapcov

• získajú odborné vedomosti  a 

praktické zručnosti pri príprave, 

miešaní ,tónovaní  farieb 

a náterov rôznymi technikami



6494 G  SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE

• učebný odbor pre dievčatá 

a chlapcov 

• vykonávané práce:

chyžná v hoteloch a penziónoch 

upratovanie  izieb

pomocné práce v kuchyni

práce v práčovni- pranie, 

žehlenie



6491 G 02  OBCHODNÁ  PREVÁDZKA 
- príprava, skladovanie a predaj tovaru

• učebný odbor pre chlapcov 

a dievčatá

• počas štúdia si osvoja prácu s tovarom 

na predajni: vykladanie, ošetrovanie 

váženie a meranie tovaru

• práce v skladoch

• predaj  tovaru



PRAKTICKÁ 
ŠKOLA

V škole sa vzdelávajú dievčatá a chlapci s mentálnym 

postihnutím aj v kombinácii s iným postihnutím.

Pripravujú sa na bežný život a prácu v chránených 

dielňach.

Uplatňuje sa individuálny prístup.

Praktická škola má odborné zameranie - Pomocné 

práce v kuchyni. 

Žiaci sa učia pripravovať jednoduché jedlá, servírovať a 

prestierať. 



V rámci vyučovania využívame aj špeciálne výtvarné 

techniky: enkaustiku (maľovanie voskom), 

maľovanie na sklo a textil, prácu s hlinou.

Pri praktickej škole pracuje dramatický krúžok 

Včielka, kde žiaci pripravujú program pre rodičov, 

vyrábajú kulisy a kostýmy.







NAŠE ŠPORTOVÉ ÚSPECHY





LYŽIARSKY KURZ



POHÁR MARTINA ZÁHRADNÍKA



DARCOVSTV     KRVI



ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY:

- počítačový
- hudobno-dramatický súbor „Domino“
- posilňovací 

- stolnotenisový

- keramický 



Web: https://soualejke.edupage.org/
E-mail: skola@soualejke.edu.sk

Telefón: 055 643 1497 


