
NOVÝ VÝBEROVÝ MATURITNÝ 
ODBOR NA SÚKROMNEJ 
STREDNEJ ODBORNEJ 

ŠKOLE TECHNICKEJ 
V ŽIARI NAD HRONOM 

Čo je Technické lýceum
 
Technické lýceum je maturitný odbor kombinujúci odborné technické štúdium s vyšším podielom všeobec-
ného vzdelávania. Technické lýceum je alternatívou ku gymnáziám. Okrem všeobecného vzdelania ponúka 
najmä odborné technické vzdelanie. 

Technické lýceum využíva to najlepšie z rôznych odborov – kvalitu a náročnosť výučby cudzích jazykov, ma-
tematiky a fyziky v gymnaziálnom rozsahu, ale aj teoretické vedomosti a praktické zručnosti technických 
odborov – elektrotechniky alebo strojárstva.  

Pre koho je odbor určený

Odbor vytvára jedinečnú príležitosť pre šikovných žiakov základných škôl, ktorí chcú po skončení strednej 
školy pokračovať v štúdiu na vysokej škole technického zamerania. Vďaka podielu praktického vyučovania 
získa absolvent už počas štúdia aj technické zručnosti. 

Profi l absolventa

Absolvent študijného odboru Technické lýceum je pripravený najmä na bakalárske a inžinierske štúdium na 
vysokých školách technického zamerania, predovšetkým z oblasti strojárstva, elektrotechniky, hutníctva, 
informatiky a programovania. V prípade nástupu do praxe je absolvent rovnako schopný samostatne reali-
zovať konkrétne projekty v oblasti strojárstva alebo elektrotechniky a nastúpiť do zamestnania.

Bezplatné štúdium a štipendiá

Štúdium odboru je bezplatné. Ďalšou výhodou je aj motivačné štipendium, o ktoré sa budú môcť študenti 
uchádzať počas štúdia na vysokej škole.

Termín podania prihlášky
 
Prihlášku na nový maturitný odbor si môžete podať najneskôr do 10. apríla 2016. 
Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok z matematiky a slovenského 
jazyka. Modelové otázky z uvedených predmetov budú uverejnené na našom webe a Facebooku.  

TECHNICKÉ LÝCEUM

www.ssost.edupage.org



Počas prvých dvoch rokov žiaci získajú veľmi dobré základy pre štúdium na VŠ zo všeobecno-vzdelávacích 
predmetov, najmä z matematiky, fyziky, informatiky, cudzích jazykov, ale aj základov  techniky, mechaniky, 
elektrotechniky, grafi ckých systémov a programovania. 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM
TECHNICKÉHO LÝCEA
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Programovanie

SSOŠT ako jediná škola svojho druhu v regióne otvára v školskom roku 
2016/2017 výberový odbor pre 20 žiakov, ktorým okrem kvalitného štúdia 
poskytne aj individuálny prístup. 

Od 3. ročníka si každý žiak prakticky vyskladá svoj vlastný študijný program. Na výber sú dva bloky: stro-
járstvo alebo elektrotechnika a k nim voliteľné predmety. 

V programe je kladený dôraz aj na rozvoj praktických zručností. Praktické vyučovanie bude prebiehať for-
mou cvičení, v dielňach formou praktických prác a vo fi rmách formou praxí. Prax vo fi rmách je predbežne 
plánovaná v rozsahu 2x2 týždne za štúdium.

www.ssost.edupage.org
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