Stredná odborná škola technická
Galanta

a jej poslanie v regióne

Z histórie školy
 Stredná odborná škola technická Galanta má vyše 60 ročnú

tradíciu. Počas celej histórie bola zameraná na strojárstvo ,
poľnohospodárstvo, opravy osobných a nákladných áut
 Učilište pre štátne pracovné zálohy pre TOS Galanta
 Poľnohospodárska učňovská škola Galanta
 Stredné odborné učilište poľnohospodárske Galanta
 Stredné odborné učilište Galanta
 Stredná odborná škola technická Galanta

 Aj napriek trendom zavádzať do škôl nové učebné odbory,

ktoré boli často odlišné od pôvodného zamerania školy,
zostali sme pri strojárskych odboroch. Neodradil nás ani
pokles záujmu rodičov i žiakov o strojárske profesie.
 Dnes sú naši absolventi hľadaní na trhu práce.

Súčasná situácia
 Prudký

rozvoj
priemyselnej
výroby,
elektrotechnického priemyslu aj blízkeho
automobilového priemyslu, a na tieto
podniky naviazaných dodávateľov ,vytvoril
priaznivú situáciu v oblasti zamestnanosti,
ale aj následnú potrebu kvalitného
vzdelávania.
 V súčasnosti sme jedinou štátnou školou v
okrese Galanta ,ktorá je zameraná výlučne
na strojárske profesie.

SWOT ANALÝZA
Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu
práce a analýzy práce školy
 sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva

školy,
 vyhodnotili sme ,čo všetko máme zmeniť, čo
ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací
proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu
úroveň
 identifikovali sme množstvo zamestnaneckých
príležitosti pre našich absolventov.

Učebné a študijné odbory na SOŠ
technickej v Galante
 Autoopravár – mechanik, elektrikár,karosár / výučný









list/
Agromechanizátor –opravár / výučný list/
Klampiar – strojárska výroba
Operátor v kovoobrábaní a službách / výučný list/
Mechanik strojov a zariadení /výučný list, maturitné
vysvedčenie/
Dopravná prevádzka – cestná a mestská doprava /
nadstavbové maturitné štúdium/
Strojárstvo-podnikanie a služby / nadstavbové
maturitné štúdium/
Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva / nadstavbové maturitné štúdium/

Pridaná hodnota odbornej prípravy
 Zváračský
 zváranie
 zváranie
 zváranie

kurz
elektrickým oblúkom
plameňom
v ochrannej atmosfére ( CO2)
 Paličský kurz
 Stehovací kurz
 Vodičský výcvik
 motorka
 traktor
 osobné auto
 nákladné auto

Sféra uplatnenia absolventov
 Absolvovaním našich učebných a študijných

odborov je možnosť uplatnenia:
 vo vyučenom odbore
 Svojimi poznatkami a praktickými zručnosťami aj
v rôznych iných pracovných pozíciách v oblasti :
 strojárstva,
 poľnohospodárstva,
 údržby,
 logistiky
 automobilovej dopravy
 vlastnej živnosti

Spolupráca s UPSVaR Galanta
 Organizovanie pracovných stretnutí – škola a

zamestnávatelia
 Spoluorganizovanie Burzy práce – s aktívnou účasťou

nezamestnaných, zamestnávateľov a škôl
poskytujúcich vzdelanie resp. kurzy na doplnenie
vzdelanie príp. rekvalifikáciu
 Špecifikovanie konkrétnych potrieb zamestnávateľov

v spolupráci s úradom práce ako východisko prípravy
žiakov na povolania v súlade s potrebami a
požiadavkami zamestnávateľov.

Prehľad absolventov s výučným
listom
Učebné odbory

2008/2009

2009/2010 2010/2011

2011/2012
3.ročník

Autoopravármechanik

61

51

50

40

Autoopravár
elektrikár

12

17

21

17

Autopravár -karosár

17

5

Operátor v
kovoobrábaní

6

11

9

9

Agromechanizátor

7

-

9

-

87

97

89

71

SPOLU

Prehľad absolventov s maturitným
vysvedčením
Študijné odbory

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012
končiaci

Dopravná
prevádzka – cestná
a mestská doprava

28

30

22

32

Strojárstvopodnikanie a služby

21

21

11

32

19

15

Manažér predaja a
prevádzky
autoservisu
Mechanik strojov a
zariadení
SPOLU

16

49

51

52

95

Spolupráca s partnermi vzdelávania














DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. Gáň
PEDRAZZOLI SLOVAKIA, spol. s r.o. Galanta
Biolife spol.s.r.o. Galanta
Slovenské cukrovary s.r.o,Cukrovarská Sereď
ALU Jelka s.r.o
Maschine-und Werkzeugbau Galanta
Duslo a.s. Šaľa
Bekaert Slovakia, s.r.o.
JASPLASTIK-SK spol. s r.o. Galanta.
Samsung Electronics Slovakia s.r.o., Galanta
PSA Peugeot Citroën Slovakia Trnava
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s..
A&Z Rišňovský–Halász konzerváreň Veľké Úľany

Ostatné zmluvné pracoviská
/ rotácia

žiakov v rámci OV/

 Autoprofit Galanta

 A-K-T Natural Čierna Voda s.r.o

 Autoopravovňa KZ Galanta

 AUTOKODUS s.r.o Šaľa

 PANONIA - SUZUKI Šaľa

 L.A.M Trans Šaľa

 AUTOOPRAVY KHERN TIBOR

 SHR Juraj Híreš Trnovec n/V

Jelka
 K&K Autoservis Tešedíkovo
 Autoelektro Novosedlík

Bratislava

 Autoelektro Novosedlík

Bratislava
 Autoservis Benkovič Galanta
 Autocentrum Paller Trnovec n/V

 Auto-Pneu-Servis Sereď

 Autoservis Reca

 Tomáš Pancza –

 MG Servis Sládkovičovo

autoelektrikárske práce
 Autoservis Pusté Úľany
 IMKOTRANS Trhová Hradská
 AUTODIELŇA Pamis Sereď
 Autoopravovňa Bohony, Jelka

 Seres Tibor –oprava mot.

vozidiel Neded
 Autokomplekt Andráško

Tešedíkovo

ŠkVP a požiadavky trhu práce
 DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. Gáň
 Na základe spoločných stretnutí s DHL Logistic a

UPSVaR Galanta sa urobili úpravy učebných
osnov študijného odboru nadstavbového štúdia
dopravná prevádzka – cestná a mestská
doprava ( predtým zameraného skôr na prevádzku
vozidiel v rámci voliteľných predmetov ) zavedením
predmetov
 Dopravná geografia
 Logistika

Medzinárodný preukaz vodiča
 Učebné osnovy

a tematické plány niektorých odborných
predmetov a odbornej praxe v študijnom odbore dopravná
prevádzka sme upravili a
predložili na posúdenie
Krajskému úradu pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie Trnava

 Ten skonštatoval, že úpravy sú obsahom aj rozsahom

spracované v zmysle prílohy č. 1 Obsah a rozsah kurzov
základnej kvalifikácie zákona 280/2006 o povinnej základnej
kvalifikácii a výcviku vodičov
základe maturitného vysvedčenia menovaný úrad
oslobodí vodiča od povinnosti zúčastniť sa kurzov
základnej kvalifikačnej skúšky

 Na

 Absolvent získa osvedčenie na vydanie medzinárodného

preukazu vodiča pre nákladné autá.

PEDRAZZOLI SLOVAKIA, spol. s r.o. Galanta
 Na základe komunikácie s uvedenou firmou a i UPSVaR v

Galante / ktorý nám signalizoval potreby takýchto
absolventov / sme požiadali o zaradenie do siete učebný
odbor
 Operátor v kovoobrábaní a službách
 Ani masívnym náborom na ZŠ sa nám nepodarilo
tento učebný odbor otvoriť v dennom štúdiu.
 Záujem oň prejavujú najmä v externom štúdiu – pri
získaní výučného listu alebo ďalšieho výučného listu –
pre potreby zamestnávateľa.
 Časť odbornej praxe tam absolvovali žiaci nadstavbového
štúdia v študijnom odbore strojárstvo – podnikanie a
služby najmä tí, ktorí mali zváračský preukaz.

Biolife spol.s.r.o. Galanta
ktorá sa zaoberá predajom
poľnohospodárskej techniky

 Firma,

a

servisom

 Na základe ich požiadavky o absolventov sa nám

sporadicky
podarí
otvoriť
agromechanizátor – opravár.

učebný

odbor

 Vzrastá však počet poľnohospodárskych podnikov,

ktoré každoročne potrebujú traktoristov, opravárov
poľnohospodárskej
techniky,
servisných
mechanikov – žiaľ záujem o tento učebný odbor zo
strany žiakov je klesajúci.

Duslo a.s. Šaľa
 Podnik nás priamo poprosil o spoluprácu a má

záujem o žiakov v študijnom odbore mechanik
strojov a zariadení
 Na základe zmluvy vykonávajú žiaci odborný

výcvik aj na tomto pracovisku
 Aj napriek opakovanej snahe podnik nevyužíva

Zákon o odbornom vzdelávaní

PSA Peugeot Citroën Slovakia Trnava
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s..
 Obe spoločnosti majú záujem o žiakov končiacich

ročníkov

 PSA Peugeot – si robí nábor priamo v škole pred

záverečnými skúškami

 Obe spoločnosti zamestnávajú množstvo našich

absolventov
 Škole poskytujú sponzorsky autá, resp. časti áut

zo svojej výroby ako učebné pomôcky

Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď
 Požiadavka o absolventov – ktorí by boli schopní

vykonávať údržbárske práce – bez ohľadu na
konkrétny učebný či študijný odbor sa stal
základom najaktívnejšej spolupráce.
 V podniku, v rámci rotácie, vykonávali odbornú

prax žiaci 2. ročníka nadstavbového štúdia
strojárstvo –podnikanie a služby, ktorí mali
zváračský preukaz. / Žiaci, ktorí sa osvedčili
dostali konkrétnu pracovnú ponuku ./

Pre opakované požiadavky zo strany viacerých
firiem o absolventov – mechanikov /údržbárov/
vrátane spomínaného Cukrovaru ,sme požiadali o
zaradenie do siete 4 – ročného študijného odboru

• Mechanik strojov a zariadení / s odborným
výcvikom – pri posilnenom odbornom výcviku
žiaci získavajú výučný list aj maturitné
vysvedčenie /
• Náborom na ZŠ v spolupráci s Cukrovarom
Sered´ sme otvorili triedu, v ktorej tento rok
bude maturovať 16 žiakov.
• V rámci rotácie absolvovali žiaci od 2. ročníka
odborný výcvik priamo v Cukrovare.

Slovenské cukrovary s.r.o. Sereď
a zákon o odbornom vzdelávaní
 V rámci praktického vyučovania žiaci dostávajú:

 motivačné štipendium vo výške 1 euro za jednu hodinu
 príspevok na dochádzku do zamestnania až do výšky 27







€/mesiac
gastrolístky v hodnote 2,70 €/deň
ochranné pracovné pomôcky
umývacie a čistiace prostriedky
vianočné darčeky, mikulášske balíčky
a tiež majú možnosť zúčastniť sa na vybraných firemných
akciách

 Po úspešnom ukončení štúdia majú najlepší žiaci možnosť

zamestnať sa v spoločnosti Slovenské cukrovary s.r.o.
Sereď

Netradičné metódy vyučovania
na odbornom výcviku
 Žiaci 1.ročníka absolvujú pre posilnenie

manuálnych zručností základy strojárskych
remesiel:
 Zámočníctvo
 Sústruženie kovu aj dreva
 Frézovanie, obrážanie
 Tepelné spracovanie kovov
 Kováčske práce
 Zváranie plastov
 Jednoduché záhradnícke práce
 Údržba a oprava malej mechanizácie

Naše ďalšie možnosti pre trh práce
rámci existujúcich učebných či študijných
odborov zaviesť predmety na základe požiadavky
konkrétneho podniku:

 V

 V študijnom odbore mechanik strojov a zariadení

pre chemický a potravinársky priemysel zaradiť
predmet chémia, chemické a potravinárske stroje a
zariadenia

 V učebnom odbore operátor v kovoobrábaní a

službách zvýšiť počty hodín elektroniky

 V učebnom odbore autoopravár zaviesť predmet

montáže automobilových dielov

Ďakujem za pozornosť
Mgr. Eva Hanzelová
zástupkyňa riaditeľa
SOŠ technická Galanta

