
Študujte fotovoltiku – odbor, ktorý má budúcnosť

•  Hľadáte školu, ktorá vás skutočne pripraví na život? Potom je tu pre vás 
Stredná odborná škola v Starej Turej, ktorá stavila na spojenie štúdia 
s praxou. 

•  Ponúkame vzdelanie vo fotovoltike - v rýchlo rozvíjajúcom sa odvetví 
energetiky, ktorého budúcnosť masívne podporuje aj Európska únia.

•  Disponujeme svojím vlastným solárnym zariadením, študenti tak nebudú 
o obnoviteľných zdrojoch energie a fotovoltike iba počuť, ale budú s nimi 
aj reálne pracovať.

•  Obnoviteľné zdroje sa u nás dajú študovať vo viacerých študijných odbo-
roch. Na výber tak máte odbory: Elektrotechnika, Informačné a sieťové 
technológie a Mechanik počítačových sietí.

•  Vďaka nám získate vysokokvalitné vzdelanie v odbore, ktoré z vás urobí 
žiadaných odborníkov na trhu práce.
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Stredná odborná škola 
v Starej Turej - 
priemyslovka a učilište 
pod jednou strechou

Ak chcete byť absol-
ventom priemyslovky, 
ponúkame dve možnosti 
maturitného štúdia 
v odbore:

2694 6 informačné 
a sieťové technológie 

Absolvent okrem všeo-
becného vzdelania v sla-
boprúdovej elektrotech-
nike získa aj vedomosti 
z informatiky, zhotovo-
vania elektrotechnickej 
výkresovej dokumentácie 
a z tvorby www stránok.

2675 6 Elektrotechnika
Absolvent okrem 
všeobecného vzdelania 
v slaboprúdovej elek-
trotechnike sa môže 
špecializovať viacerými 
voliteľnými predmetmi 
od televíznej a komuni-
kačnej techniky až po 
zdravotnícke zariadenia. 

Ak preferujete ukon-
čenie štúdia so získaním 
maturitného vysvedčenia 
a zároveň aj s výučným 
listom, naša škola ponúka 
tieto štyri štvorročné 
„učilištné“ študijné 
odbory:

odbor 2682 4 mechanik 
počítačových sietí 

odbor 2411 4 mechanik 
nastavovač 

odbor 3759 4 komerčný 
pracovník v doprave

odbor 3447 4 grafi k 
digitálnych médií

Pre žiakov, ktorých prio-
ritou sú praktické práce 
v dielni, ponúka škola dva 
trojročné učebné odbory 
ukončené výučným lis-
tom (absolvent však môže 
pokračovať ďalšie 
2 roky a získať i maturitné 
vysvedčenie):

odbor 2683 2 
elektromechanik 

odbor 2433 2 obrábač 
kovov 

Nájdete nás na 
Športovej ul. 675 v Starej Turej (pri štadióne)

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke 
www.sosst.sk. Radi vám ich poskytneme aj osobne alebo 
telefonicky na číslach 032/776 30 77,  032/776 41 91
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