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M. Soták: „Úspešnosť uplatnenia
našich absolventov je veľmi vysoká“
Deviatakov čochvíľa čaká prvé dôležité rozhodnutie
a to výber strednej školy. Na Dni otvorených dverí
v Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove sa dozvedeli všetky potrebné informácie o tom,
čo im škola ponúka.

„Ponuka dňa je robená tak,
aby sme predstavili jednotlivé študijné odbory. To znamená elektrotechniku, informačné a sieťové technológie,
IT
manažment
procesov.
Snažili sme sa o to, aby počas
prezentácie v jednotlivých
učebniach záujemcovia získali prehľad o tom, čo jednotlivé študijné odbory ponúkajú.
Prezentácie sú pripravené
väčšinou interaktívnou formou. Snažili sme sa spolupracovať aj s našimi partnermi,
pretože spolupráca s nimi
tvorí kľúčovú súčasť nášho
výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, takže aj dnes tu
máme niektorých zástupcov.
Snažíme sa sprostredkovať
informácie o tom, že to nie je
len Deň otvorených dverí, kde
záujemcovia o štúdium majú
možnosť získať informácie,
ale ďalšou takou dlhodobou
líniou sú podujatia pre žiakov
základných škôl ako napríklad súťaže, Junior academia,

odpoludnia s matematikou
a slovenčinou. Čiže o týchto
našich aktivitách dostávajú informácie, samozrejme,
smerujeme ich na našu webstránku, kde v časti pre uchádzačov môžu nájsť všetky
tieto informácie na jednom
mieste,“ hovorí zástupca riaditeľa pre všeobecnovzdelávacie
predmety Marek Soták.
O Strednej premyselnej škole
elektrotechnickej sa hovorí, že
je pre študentov strašiakom.
„Nemyslím si, že je strašiakom. Už len skutočnosť, že
momentálne na škole študuje sedemstoštyri študentov,
z toho je tridsaťdeväť dievčat,
tak už len to dokumentuje,
že je dostatočný záujme o
štúdium na škole a keby sme
mali väčšie priestory, tak by
sme dokázali prijať ďaleko
viac študentov. V uplynulom
školskom roku sa hlásilo štyristošesťdesiat záujemcov a
my sme mohli prijať stoosem-

desiat. Podobné čísla ukazuje aj doterajší predbežný
záujem, ktorý hlásia žiaci zo
základných škôl. Takže ak by
naša škola bola skutočne strašiakom, asi by o ňu nebol taký
záujem. Takisto máme veľmi
vysokú úspešnosť uplatnenia
našich absolventov. Aktuálne
číslo hovorí, že 98,1 percent
našich absolventov buď študuje na vysokej škole, alebo
pracuje. Rád by som poznamenal aj to, že od začiatku
zverejňovania výsledkov sa
škola umiestňuje na prvých
troch miestach v hodnotení
kvality spomedzi všetkých
stredných odborných škôl
na Slovensku. Práve minulý

týždeň bolo zverejnené aktuálne hodnotenie a naša
škola potvrdila svoju pozíciu,
umiestnili sme sa na druhom
mieste. Ale nerobíme to kvôli
hodnoteniu, my sa snažíme,
aby výchovno-vzdelávací proces bol naozaj kvalitný a to sa
dá dosiahnuť len kvalitným
pedagogickým zborom, čiže
tam smeruje naše úsilie mať
kvalitný pedagogický proces
a to, čo potom prinesie, je už
len výsledok toho, ale my sa
sústreďujeme na prácu v škole,“ dodáva Marek Soták
O akých žiakov má jedna z najprestížnejších škôl na Slovensku záujem? „O žiakov, ktorí
majú skutočný záujem študovať na našej škole. Nemusia
to byť čistí jednotkári. Pre nás
je dôležité, aby to boli žiaci,
ktorí majú jasno v tom, prečo chcú prísť k nám. Aby sa
nedali, samozrejme, počas
štúdia odradiť nejakou prvou
prekážkou. Takže takí s tým
úprimným záujmom. A aby
vedeli, čo ich čaká, tak preto
robíme Deň otvorených dverí
a rôzne aktivity pre základné
školy,“ hovorí Marek Soták.
To, že vedeniu, ale aj zamestnancom školy skutočne záleží
na kvalite vzdelávania, potvrdil
aj riaditeľ školy Slavomír Kožár:
„Záleží nám na tom, aby sme
nielen teraz udržali kvalitný
pedagogický proces, ale snažíme sa o to, aby to bol trvalý
trend zlepšovania pedagogic-
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kého procesu a zlepšovania
materiálno-technického zabezpečenia. A aj vďaka tomu
a vďaka podniknutým krokom a aktivitám v tejto oblasti sa nám podarilo úspešne
získať grand vo výške šesťstojeden tisíc eur, ktorý pokryje
jednak stavebné úpravy, ale
aj zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia vyučovacieho procesu. Tak isto sme
získali dotáciu na výstavbu
multifunkčného ihriska, ktoré sa začne s najväčšou pravdepodobnosťou nasledujúci
kalendárny rok.“

názium, ale na odbornú školu
a táto je jedna z najlepších.“

V minulosti sa tradovalo, že
dievčatá na elektrotechnickú
školu nepatria. Dnes je všetko
inak a záujem je čoraz väčší.
„Nie je to pravda a dievčatá,
ktoré by mali záujem o štúdium na tejto škole, sa nemajú čoho báť. Je nás tu síce
málo, ale nemáme žiaden
problém. Práve naopak, navzájom si veľmi pomáhame,“
hovorí Barbara Baranová, ktorá
prezradila aj to, prečo si práve
túto školu vybrala: „Dobré preferencie, vysoká šanca dostať
sa na vysokú školu a kvalitný vzdelávací proces. Vedela
som, že nechcem ísť na gym-

V jednej z miestností to všetko blikalo a hučalo, boli sme
zvedaví, aký odbor prezentuje.
„V tejto miestnosti prezentujeme odbor priemyselná informatika. Je v bežnom živote veľmi často využívaný napríklad
v automatizácii výroby, pri
výrobných linkách a podobne.
Učíme sa programovať rôzne
mikrokontroléry a podobné
veci. Našou úlohou je vlastne
rozpohybovať tie stroje. Tento odbor študujem už tretí rok
a tak isto som tu bol na Dni
otvorených dverí a veľmi ma
zaujala prezentácia odboru, aj
preto som si ho vybral,“ prezradil nám Patrik Brindza.
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S jej slovami súhlasí aj Olívia
Lukáčová, ktorá rovnako ako
Barbara študuje IT manažment
procesov. „IT technológie sú
rozšírené a zaujímajú čoraz
viac ľudí. Škola poskytuje
dobré štúdium a veľkou výhodou je oveľa lepšie uplatnenie
na trhu práce. Nielen dievčatá, ale ani chlapci by sa nemali báť študovať na tejto škole.
Aj vyučujúci sú veľmi ústretoví a vždy ochotní pomôcť,“
hovorí Olívia.

Na záver sme oslovili aj jedného zo zvedavých návštevníkov.
„Zaujímajú ma informačné
technológie a siete. A tu sme
mali možnosť vyskúšať si vytvoriť takú jednoduchú sieť.

Celkovo dnešný deň je veľmi
zaujímavý a určite budem o
tejto škole vážne uvažovať,“
uzatvára Peter.
Text a foto: dt

