Kam na strednú školu v Zilinskom kraji?
Žiaci deviatych ročníkov základných škôl sa v tomto období rozhodujú, na ktorú strednú školu povedú ich kroky. Okrem
vzdialenosti, uplatnenia na trhu práce a vlastného nadania zohrávajú úlohu pri výbere aj úroveň vzdelávania či vybavenie
školy. Svoje rozhodnutie musia školáci urobiť do 10. apríla, kedy je termín uzavretia prihlášok. Deviataci, ktorí si vybrali
umelecké a športové smerovanie či štúdium na bilingválnej škole, podávajú prihlášky do 20. februára, pretože tieto odbory
vyžadujú talentové skúšky. Správny výber školy neraz potrápi rodičov i žiakov, keďže je potrebné skĺbiť očakávania s možnosťami i situáciou na trhu práce. V regióne Turiec je bohatá ponuka stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja. Dlhodobo vysoký záujem zo strany zamestnávateľov je najmä o absolventov stredných odborných škôl.

Strojári držia krok s dobou
Medzi úspešnými
v tomto smere je
Spojená škola v Martine, ktorá je zároveň
jediným Centrom odborného vzdelávania
a prípravy (COVaP) pre
strojársku a ostatnú
kovospracujúcu výrobu v Turci. Od 1. 9. 2016
začínajú zavádzať do
školy duálny systém.
Spojená škola v Martine
vychádza z dlhoročnej tradície strojárstva v regióne.
Aj vďaka rozvíjajúcemu sa
automobilovému priemyslu,
ktorý v súčasnosti tvorí nezanedbateľnú časť priemyselnej produkcie Slovenska,
nachádzajú jej absolventi
v praxi dobré uplatnenie.
Ťažkú hlavu nad tým, kde
sa zamestnajú po skončení štúdia si nemusia robiť
aj vzhľadom na dobrú spoluprácu školy so zamestnávateľmi. Tú plánuje od
budúceho školského roka
2016/2017 rozvíjať aj v rámci
duálneho vzdelávania. „Už
dnes je spolupráca s veľkými fabrikami aj automobilkou viac ako dobrá. Vďaka
COVaP máme nadštandardné technické a materiálne
vybavenie, zručnosti však
získavajú naši žiaci aj v reálnom prostredí výroby, vďaka
čomu opúšťajú našu školu
odborníci v tom, čo študujú.
Zamestnávatelia si ich preto
vyhliadnu už počas praxe
a často im ponúknu zamestnanie,“ povedal Dušan Hanula zo SŠ na ulici Červenej

Duálne vzdelávanie
Systém zabezpečuje úzke prepojenie teoretického vzdelávania na strednej
škole s praktickou prípravou na povolanie u konkrétneho zamestnávateľa. odbornej
Ten zároveň
zodpovedá za prax študentov, pričom má vplyv aj na obsah samotné
ho odborného
štúdia. Výhodou duálneho vzdelávania je vysoká pravdepodobnost´
uplatnenia žiaka vo
firme po skončení školy. Zamestnávateľ pritom poskytuje materiálnu
podporu vybraným
študentom už počas školy.
Čo sú to Centrá odborného vzdelávania a prípr
avy?
V Žilinskej župe je momentálne devät´ centier odborného vzdelávania
a prípravy.
Školy s týmto štatútom majú moderné technologické a materiálno-tech
nické vybavenie.
Prispievajú k modernizácii výučby v ťažiskových odborných predme
toch. Ich činnosťou sa
zintenzívnila spolupráca so zamestnávateľmi v jednotlivých regiónoch,
pričom sú prínosom i pre pedagógov, ktorí majú možnost´ svojho odborného rastu.
Centrá spolupracujú
s príslušnou stavovskou alebo profesijnou organizáciou.

armády, ktorá ročne vypustí
do praxe okolo 160 študentov.
Atraktívne odbory pre
žiakov aj zamestnávateľov
Pre firmy sú mimoriadne zaujímavé štvorročné študijné
odbory mechanik nastavovač a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení ukončené maturitou
aj s výučným listom. S týmito úzko súvisí odbor mechanik-elektrotechnik, ale
aj trojročné učebné odbory,
ktorých výsledkom je získanie výučného listu: obrábač
kovov, autoopravár-mechanik,
elektromechanik-silnoprúdová technika. Práve

spomínané študijné odbory
sú zamerané na obsluhu
CNC strojov a ich programovanie. Veľkou výhodou, ktorá
zväčšuje šance na získanie
pracovného miesta, je zváračský kurz, ktorý študenti
získavajú už počas štúdia.
I napriek tomu, že väčšina
žiakov, ktorí opustia brány
SŠ v Martine, si nájde uplatnenie priamo v regióne, je tu
aj možnosť ďalšieho získavania vedomostí na vysokej
škole s technickým zameraním. Špecialitou v rámci celej Žilinskej župy je štúdium
rybárstva, ktoré je vzácne aj
v celoslovenskom meradle,
keďže tejto špecializácii sa
venuje už iba jedna ďalšia
škola na Slovensku.

SOŠ obchodu a služieb v Martine
vychováva aj kníhtlačiarov a obuvníkov
Aké možnosti mi otvorí štúdium v škole?
Nájdem po jej skončení
vyhovujúce zamestnanie? Túto otázku
si kladú uchádzači
o štúdium na stredných odborných
školách, ktorí svoju
budúcnosť nespájajú
s vysokou školou.
Riaditeľka SOŠ obchodu
a služieb pomáha rodičom
a ich ratolestiam vyriešiť
túto dilemu. „Najväčší záujem je zo strany rodičov
a žiakov o štúdium na hotelovej akadémii, keďže predpokladajú dobré uplatnenie
svojich detí na trhu práce.
Počas štúdia sa venujú novým trendom v oblasti gastronómie, skúšajú aj nové
formy zážitkovej gastronómie, ako je molekulárna gastronómia či dokončovanie
pokrmov pred zrakom hosťa.
Žiaci majú možnosť získať
rozhľad a väčšie možnosti
uplatnenia doma i v zahraničí,“ hovorí riaditeľka školy
Slavomíra Guráňová. Zo strany zamestnávateľov je však
najvýraznejší dopyt po absolventoch odboru operátor
tlače, ktorých ponúkajú ako
jediní na Slovensku. Žiadané
sú aj odbory grafik tlačových

médií, čašník, servírka, kuchár i predavač.
Vstupujú do spolupráce
s firmami
Škola reaguje na aktuálne požiadavky trhu a vývoj
v spoločnosti. „Od septembra vstupujeme do duálneho
vzdelávania. Otvárame nový
učebný odbor obuvník, ktorý
bude jedinečný nielen v Žilinskom kraji, ale i na Slovensku. So žiadosťou o výchovu budúcich odborníkov
v tejto oblasti nás oslovila firma, ktorá poukázala
na nedostatok kvalifikovaných zamestnancov. Žilinský samosprávny kraj, náš
zriaďovateľ, podporil jeho
zaradenie do siete stredných
škôl. Do duálneho vzdelávania vstupujeme aj s odborom
predavač. A čo to v praxi pre
študentov znamená? Naši

absolventi budú pripravení
na výkon svojho povolania
okamžite po ukončení štúdia
bez toho, aby ich musel zamestnávateľ rekvalifikovať,
čiže úzko spolupracujeme so
všetkými zamestnávateľmi
v regióne a prispôsobujeme
sa ich požiadavkám,“ doplnila riaditeľka. Polygraf - knihár a operátor tlače sa ako
mimoriadne cenené odbory
snažia priblížiť čo najviac
praxi. „Už počas odborného
výcviku chodia naši zverenci
do súkromných tlačiarní, kde
si teoretické vedomosti overia priamo v praxi a získajú
základné zručnosti. Otvárajú
sa im tak široké možnosti
okamžitého uplatnenia. Výsledkom trojročného štúdia
polygrafie je získanie výučného listu, operátor tlače je
maturitný odbor, kde žiak
získa navyše aj výučný list.“

Stranu pripravila Jana Špiláková. Foto: archív ŽSK.

Viac informácií aj na Facebooku

Žilinský samosprávny kraj

