Zriaďovateľ:

Stredná odborná škola
s vyučovacím jazykom maďarským
Szakközépiskola

Trnavský
samosprávny
kraj
Kontaktné údaje
Adresa
Stredná odborná škola s vyučovacím
jazykom maďarským-Szakközépiskola
Gyulu Szabóa 21
929 01 Dunajská Streda

Gyulu Szabóa 21, 929 01 Dunajská Streda - Dunaszerdahely

Telefón
031/552 28 36

Email
info@sosds.sk
Web: www.sosds.sk

História školy (maximálny rozsah 100 slov)
Začiatky strednej odbornej školy siahajú do roku 1957 a od
roku 1960 sa zmenila na samostatnú učňovskú školu
s vyučovacím jazykom maďarským. Od septembra 1965
pokračovalo vyučovanie v novo vybudovanej škole
v Dunajskej Strede v 14 učebných odboroch. Najväčšie
zmeny nastali od roku 1990 postupným zavádzaním 24
študijných odborov. Od roku 1990 doteraz na škole
zmaturovalo 2944 ţiakov a výučný list získalo 2671 ţiakov.
Naša škola sa od ostatných škôl v regióne odlišuje v tom, ţe
naše štvorročné študijné odbory sú zamerané hlavne na
vzdelávanie v oblasti informatiky a prehlbovanie znalostí
ţiakov v elektrotechnike, strojárstve a ekonómii.
Vzdelávacia ponuka
Študijné odbory:
3917 M 02 techn. a inf. sluţby v strojárstve
3917 M 03 techn. a inf. sluţby v elektrotechnike
6329 M obchodné a inf. sluţby - medzin. vzťahy
6352 M obchod a podnikanie
6362 M kozmetička a vizáţistka
2561 M informačné a sieťové technológie

Učebné odbory:
2487 H 01 autoopravár - mechanik
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
6456 H kaderník

Ostatné odbory:
6426 L vlasová kozmetika
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáţ a oprava strojov a zar.
2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prev. strojov a zariadení
6362 N kozmetička a vizáţistka
2682 N mechanik počítačových sietí
6292 N hospodárska informatika

Spolupráca so zamestnávateľskými organizáciami (uviesť maximálne 10 najväčších firiem)
DS-CAR, s.r.o., DUNAUTO s.r.o., IMPA Šamorín s.r.o., SUBARU, DSAD spol. s r.o., VAR ELEKTRO,
Západoslovenská energetika, a.s., HI-TECH ELEKTRO, s.r.o., KOVOFLEX s.r.o., BEAUTY CENTER
kaderníctvo, Kadernícke štúdio ANDREA
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Medzinárodná spolupráca (uviesť heslovite)
Maďarsko (Stredná odborná škola Eger) –– výmenné akcie študentov a pedagógov
Aktivity školy (maximálny rozsah 200 slov)
Ţiaci majú moţnosť pracovať vo viacerých krúţkoch. Okrem krúţku nechtového dizajnu sú to: praktická
ekonomika, krúţok ECDL, krúţok EBC*L, kurz Cisco Network Academy, ktoré sú vhodnou prípravou na
získanie medzinárodných certifikátov ECDL, EBC*L, ECL a Cisco.
Ţiaci sa úspešne zúčastňujú na jazykových a odborných súťaţiach:
- celoslovenské kolo súťaţe „Pekná maďarská reč“ – 1. a 2. miesto v roku 2016,
- recitačná súťaţ Mihálya Tompu – celoštátne kolo – bronzová medaila v roku 2016,
- medzinárodná recitačná súťaţ v Maďarsku – 1. miesto v roku 2017,
- olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo – 1. miesto v roku 2016 a 2017, krajské kolo – 5. miesto
v roku 2016 a 2017,
- olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo – 1. a 3. v roku 2017, krajské kolo – 3. miesto v roku
2017
- celoštátna súťaţ vizáţistiek INTERBEAUTY – 3. miesto v roku 2017
- súťaţ ZENIT v elektrotechnike – krajské kolo – 2. a 3. miesto v roku 2016, celoštátne kolo – úspešný
riešiteľ,
- XIX. celoštátna konštrukčná súťaţ v elektronike v Budapešti – úspešný riešiteľ v roku 2016,
- slovenská kvalifikácia na medzinárodnú súťaţ ţiakov odborného vzdelávania „Hviezda odboru“ – 5
úspešných postupujúcich riešiteľov
Škola pravidelne uskutočňuje odborné exkurzie, návštevy odborných výstav a divadelných predstavení na
Slovensku i v zahraničí.
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