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„Staň sa odborníkom vo svojom remesle a zabezpeč si svoju budúcnosť!“

alebo http://www.sou-levice.sk/menuLR2.php
3 – ročný učebný odbor 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby

Užívaj výhody žiaka v duálnom vzdelávaní a pridaj sa k nám!
 praktické vyučovanie s najmodernejšími technológiami priamo v podniku
 moderné učebné pomôcky na praktické činnosti vrátane automobilu Citroën C3








odmena za produktívnu prácu - 1,75 € / hodina
žiaci 1. ročníka dostanú po nástupe do školy v septembri špeciálnu prémiu
možnosť získať podnikové štipendium:
ročník max. 100€
ročník max. 150€
ročník max. 200€ v závislosti od dosahovaných študijných výsledkov na vyučovaní a dochádzky
teplý obed na praxi, pracovné ošatenie, obuv, lekárske prehliadky hradené zamestnávateľom









4 dni teoretické vyučovanie v škole, 6 dní praxe
kvalitná teoretická príprava, využívanie IKT, cudzí jazyk
zahraničné stáže a výmeny žiakov organizované školou
odborné exkurzie v spolupráci škola – podnik
lyžiarske, plavecké výcviky, športové súťaže...
vodičského oprávnenia sk. B za zvýhodnených finančných podmienok s autoškolou Peter Maňák
po skončení 3-ročného štúdia istota práce alebo možnosť pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu
s maturitou priamo v škole

VIAC AKO ŠKOLA… www.sou-levice.sk

naša kamenárina

0915 270 001, 0915 533 300

Školské vzdelávanie
3 - ročný učebný odbor 2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
 4 dni teoretické vyučovanie v škole, 6 dní praxe
 4 dni praxe v 1. ročníku v autoservisoch a autodielňach (zmluvné pracoviská), 2 dni v školských dielňach
 od 2. ročníka 3 - mesačná prax v podniku ZF Slovakia a.s. s majstrom odbornej výchovy a 7-mesačná prax
v servisoch pod vedením skúsených inštruktorov, zamestnancov servisu a autodielni
 možnosť získať motivačné štipendium až do výšky 60€/mesiac podľa dosiahnutého priemerného
prospechu žiaka za šk. polrok od spoločnosti ZF Slovakia a.s. vyplácané mesačne
 kvalitná teoretická príprava, využívanie IKT, cudzí jazyk
 teplý obed v školskej jedálni len za 1,12€
 zahraničné stáže a výmeny žiakov organizované školou
 odborné exkurzie v spolupráci škola – podnik
 lyžiarske, plavecké výcviky, športové súťaže...
 vodičského oprávnenia sk. B za zvýhodnených finančných podmienok autoškolou Peter Maňák
 po skončení 3-ročného štúdia istota práce alebo možnosť pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu
s maturitou priamo v škole
Prehľad zmluvných pracovísk praktického vyučovania pre učebný odbor mechanik ŠAV, školské vzdelávanie
1. AGV servis, Ružová ul., Horná Seč
2. Autodielňa KRIŽOVIČ, Jilemnického 319/6, Želiezovce
3. Autodielňa Melicher, Levice
4. AUTODIELŇA SANTOVKA, Maďarovská 168/12
5. Autosklo Šahy, SNP 52
6. Ján Šebo, Podlužany 271
7. AUTO MAŇO,SNP 612, Kalná nad Hronom
8. AUTO Rácz PEUGEOT, Kálnická cesta, Levice
9. ÁVIA DIÓSI s.r.o.,SNP 30, Šahy
10. Autocentrum CYDA, Kalnická cesta 1/C, Levice
11. D&D Richard Dučaj, Kalnická 48, Lok
13. Pneuservis – autodielňa Gyenes, Tabaková 2, Levice
14. Pneuservis Ivan Genský, Kálnická 15, Levice
15. TGA, s.r.o, Júrska cesta 6, Levice
16. Autoservis Hlôška, Vajanského ul., Levice
17. Autoservis Samotný, Hontianske Trsťany
18. ZF Slovakia a.s., závod Levice

Kontakt
036 6312 510 spojovateľka
0915 270 001 sekretariát školy
0915 533 300 riaditeľka školy
Email: sospodamfiteatrom@gmail.com
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3 -ročný učebný odbor 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika











5 dní teoretické vyučovanie v škole, 5 dní praxe
prax v 1. ročníku v školských dielňach, v 2. a 3. ročníku na pracoviskách zamestnávateľa
odmena za produktívnu prácu od zamestnávateľa ( aktuálne v 2. roč. priemerne 57€)
kvalitná teoretická príprava, využívanie IKT, cudzí jazyk
teplý obed v školskej jedálni len za 1,12€
odborné exkurzie, zahraničné výmeny žiakov
lyžiarske, plavecké výcviky, športové súťaže...
vodičského oprávnenia sk. B za zvýhodnených finančných podmienok autoškolou Peter Maňák
nedostatkový odbor na trhu práce – vysoký dopyt zamestnávateľov po remeselníkoch

 po skončení 3-ročného štúdia istota práce alebo možnosť pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu
s maturitou priamo v škole

Prehľad zmluvných pracovísk praktického vyučovania pre učebný odbor elektromechanik
silnoprúdová technika
1. BP Elektro, s.r.o., Bitunková 26, 936 01 Šahy
2. Montac, s.r.o., Mestský majer 2, Levice
3. Ľudovít Pintér, s.r.o., Hlboká 8, Levice
4. ZLATNER, s.r.o., Perecká 22, Levice
5. EMPAY TRANSFORMER COMPONENTS, s.r.o. Krškany 38, Levice
6. CHEMCOMEX Praha, a.s., Elektráreň Mochovce
7. SC Zamkon, s.r.o., Železničný rad 24, Nová Baňa
Kontakt
036 6312 510 spojovateľka
0915 270 001 sekretariát školy
0915 533 300 riaditeľka školy
Email: sospodamfiteatrom@gmail.com
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„Pre rýchlym tempom napredujúci sektor IT a telekomunikácii s novými technológiami“

Telekomunikačný sektor sa len v priebehu posledných pár rokov zmenil na nepoznanie, hardvér, softvér a sektor
služieb informačnej technológie zažívajú najväčšie zmeny a ešte stále sa vyvíjajú závratnou rýchlosťou.
Práve pre sektor IT a telekomunikácií pripravujeme technikov
v maturitnom 4 - ročnom študijnom odbore 3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií
s vysokým podielom praktického vyučovania priamo na pracoviskách zamestnávateľov:
 v 3. – 4. ročníku prax na pracoviskách IT a telekomunikačných spoločností v regióne a tak získať zručnosti
s využitím moderných IT služieb
 niekoľkoročná úspešná spolupráca so spoločnosťou Slovak Telekom
 výučný list, osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti §21, maturita
 zapojenie sa do novozaloženej sieťovej akadémie priamo v škole a možnosť získať prestížne Osvedčenie
Cisco akadémie
Cisco Networking Academy , je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program
na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania, a z
pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí má svoje nezastupiteľné miesto.
Cieľom programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha riešiť
problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu
komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti.
 zahraničné mobility, výmeny študentov so 6 krajinami EÚ
 lyžiarske, plavecké výcviky, stredoškolská odborná činnosť, športové súťaže...
 vodičského oprávnenia sk. B za zvýhodnených finančných podmienok v autoškolou Peter Maňák
 možnosť finančnej odmeny za produktívnu prácu v 4. ročníku od zamestnávateľa na osobný účet
študenta resp. zákonného zástupcu
Prehľad zmluvných pracovísk praktického vyučovania pre študijný odbor
technik informačných a telekomunikačných technológií
1. ZF Slovakia, a.s., Zeppelina 1, Levice
2. Mesto Levice, Námestie hrdinov1, Levice
3. db – COMP, Kalvínske námestie 2, Levice
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4. Agripa, s.r.o., SNP 26, Levice
5. WAN Slovakia, s.r.o., Fr. Hečku 1, Levice
6. Slovak Telekom, Sládkovičova 24, Levice
7. COMIX, Kpt. Nálepku 64, Levice
8. Branislav Ižold BARNY – elektroinštalácie, Z. Nejedlého 2872/39, Levice
9. DATAmix, s.r.o. , Sv. Michala 28, Levice
10. M-Tec Plus, s.r.o., SNP 21, 93601 Šahy
11. AlarmCOM, s.r.o., Dóžova 49, Želiezovce

Kontakt
036 6312 510 spojovateľka
0915 270 001 sekretariát školy
0915 533 300 riaditeľka školy
Email: sospodamfiteatrom@gmail.com

