
Úvodné združenie rodičov novoprijatých uchádzačov  

v školskom roku 2014/2015 
 

1. Charakteristika štúdia  – študijné odbory a zamerania  

3918 M  TECHNICKÉ LÝCEUM:  

 Informatika 

2675 M  ELEKTROTECHNIKA 

 Elektroenergetika 

 Počítačové systémy 

 Priemyselná informatika 

 Telekomunikačná technika 

             2695 Q  POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY  (denné 3-ročné pomaturitné vyššie odborné štúdium) 

Viac informácií nájdete na: www.spseke.sk 

2. Štúdium dvoch cudzích jazykov v študijných odboroch 3918M Technické lýceum a 2695Q 

Počítačové systémy – anglický a nemecký, v 2675 M Elektrotechnika – jeden cudzí jazyk. 

3. Organizácia školského roka 2014/2015 – prázdniny (uvedené nižšie**). 

4. Nástup žiakov do školy – 2.9.2014 o 8,00 h. – v spoločenskej miestnosti školy (prosíme 

dodržať čas príchodu presne), kde budú žiaci rozdelení do tried. Z organizačných dôvodov 

nie je možné akceptovať požiadavky na zaradenie žiakov do jednotlivých tried.  

5. Stravovanie v školskej jedálni začne od 3.9.2014, prihlásenie na stravovanie je možné od 

2.9.2014 prostredníctvo triedneho učiteľa. Ďalej prihlasovanie a odhlasovanie podľa pokynov ŠJ.  

6. Preberanie učebníc 3.9.2014 – je potrebné priniesť so sebou tašky na učebnice. 

7. Adaptačný týždeň – 2.9. – 5.9.2014 – program bude žiakom oznámený 2.9.2014. 

8. Ubytovanie a stravovanie žiakov – ubytovanie v školskom internáte pri SPŠE 1.9.2014 popoludní  

(po 15.00 h.), na stravu v našej ŠJ je možné sa prihlásiť v poslednom augustovom týždni.  

Poplatky (platné od 1.9.2014):   

– ubytovanie v ŠI: 25 € / mesiac, resp. 30 € nadštandard 

 – celodenné stravovanie v ŠI (R+O+V):2,69 €/deň + 5 €/mesiac (paušálna réžia) 

  – obed v ŠJ:  1,12 €/obed + 2,50 €/mesiac (paušálna réžia) 

9. Návšteva lekára – ohlasovanie neprítomnosti rodičmi najlepšie vopred alebo do 24 hodín 

telefonicky na 055/6332311 – alebo e-mailom: priezvisko_ucitela@spseke.sk (resp. triednemu 

učiteľovi). 

10. Odborná prax – je v 2. a 3.ročníku a trvá 2 týždne, spravidla posledné 2 májové týždne (počas 

maturitných skúšok). Žiaci si prax zabezpečujú individuálne v technickom odbore (pokiaľ je to 

možné).  

11. Záujmové krúžky na škole sú v mimovyučovacom čase (športové, jazykové, elektrotechnické, 

počítačové a ďalšie) – možnosť odovzdať škole vzdelávacie poukazy na záujmovú činnosť 

v školskom roku 2014/15 pokiaľ nedôjde zo strany MŠVVaŠ SR  k zmenám. 

12. Podnikateľská činnosť školy – v rámci podnikateľskej činnosti organizujeme svadby, stužkové 

slávnosti, promócie a iné spoločenské podujatia.  

13. Možnosť sponzorovania školy – darovací účet školy: 7000190811 / 8180 Štátna pokladnica – 

zmluvu o poskytnutom dare Vám vyhotovíme na sekretariáte riaditeľa školy. 

14. Rodičovské združenia – predbežne sú plánované 3x za rok (október, december, apríl). Združenie 

rodičov pri SPŠ elektrotechnickej, Komenského 44, 040 01 Košice  je registrovaným občianskym 

združením s číslom účtu: 0082126976/0900. 

15. Informácie o známkach a dochádzke nájdete v elektronickej žiackej knižke – meno a heslo 

dostane zákonný zástupca na začiatku školského roka. 

16. Vyučovanie Telesnej a športovej výchovy je v priestoroch školy a na školskom ihrisku. Na 

hodiny TSV je potrebné zaobstarať primeranú halovú športovú obuv a športový odev (tepláky 

a tričko). 

http://www.spseke.sk/
mailto:priezvisko_ucitela@spseke.sk


17. Prezúvanie v priestoroch budovy začína najneskôr od 8.9.2014. Žiaci potrebujú bezpečné 

a vzdušné prezuvky, ktoré môžu nechávať v šatni školy.   

18. Na vyučovanie predmetu PRAX v prvom ročníku je potrebné zabezpečiť pre žiakov 

pevnú obuv a pracovné nohavice, príp. monterkovú blúzu. Oblečenie na prax nosí žiak 

domov, nenecháva v šatni školy. 

19. Informácie o ukončovaní štúdia: štúdium na SPŠ elektrotechnickej sa riadi podľa platného 

Školského vzdelávacieho programu a  končí maturitnou skúškou. Organizáciu maturitných 

skúšok upravuje Zákon č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 318/2008 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na SŠ.  
 

** Organizácia školského roka 2014/2015: 

Vyučovanie 

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 (utorok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 

3.septembra 2014 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30.januára 

2015 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok) a končí sa 

30.júna 2015 (utorok).  

 

Prázdniny 
Posledný deň 
vyučovania 

Termín prázdnin 
Začiatok vyučovania po 

prázdninách 

jesenné 29. október 2014 (streda) 30. október - 31. október 2014 3. november 2014 (pondelok) 

vianočné 
19. december 2014 

(piatok) 
22. december 2014 - 7. január 2015 8. január 2015 (štvrtok) 

polročné 30. január 2015 (piatok) 2. február 2015 (pondelok) 3. február 2015 (utorok) 

jarné 

Košický 

kraj 

20. február 2015 (piatok) 23. február - 27. február 2015 2. marec 2015 (pondelok) 

veľkonočné 1. apríl 2015 (streda) 2. apríl - 7. apríl 2015 8. apríl 2015 (streda) 

letné 30. jún 2015 (utorok) 1. júl - 31. august 2015  2. september 2015 (streda) 

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy: 

V rámci štúdia sa prostredníctvom voliteľných predmetov (vo vyšších ročníkoch) dáva žiakovi 

možnosť voľby špecializácie pre prípravu na budúce povolanie.  

Výberom voliteľných predmetov si žiak vytvára predpoklady odbornej orientácie so zameraním na 

prax alebo na terciárne štúdium. Voliteľný predmet elektrotechnická spôsobilosť je prípravou na skúšku 

pre získanie elektrotechnickej spôsobilosti podľa § 21, vyhl. 508/2009  Z.z. 

 

Viac informácií nájdete na www.spseke.sk v časti ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM (ŠkVP) 

http://www.spseke.sk/

