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 Dvojmesačník, č.10/2019 

 

Milí členovia klubu absolventov,    

Za sebou máme ďalší školský rok. Rozlúčili sme sa s jednou generáciou 

študentov a už teraz sa nevieme dočkať tej novej.  

Pred sebou však ešte máme najpríjemnejšiu časť roka – leto, a s ním čas 

zaslúžených dovoleniek. Prajeme Vám leto plné nových zážitkov, oddychu či už 

aktívneho pri realizácii Vašich obľúbených aktivít, alebo ležadlového pri 

bazénoch, mori, alebo len tak. Lebo v lete môžeme.  

Takže milí naši absolventi: užívajte, nasávajte (myslíme zážitky :D) a hlavne 

relaxujte. 

        

Váš realizačný tím 

 

 

 

 

 

OZLÚČKA SO ŠTVRTÁKMI 

Začiatok mája sa niesol v duchu radosti našich štvrtákov z ukončenia 

stredoškolského štúdia a nostalgických spomienok učiteľov (hlavne triednych) na 

spoločne prežité 4 roky v duchu „v dobrom aj v zlom“.  

V školskom roku 2018/2019 doviedli svoje triedy do úspešného finišu títo triedny 

učitelia: 

4.A – Ing. Iveta Dolinská 

4.B – Mgr. Andrea Študencová 

4.C – Ing. Eva Zeleňáková 

4.D – Mgr. Lenka Skalská 

4.E -  PaedDr. Jarmila Očkaiková 

4.F – Mgr. Jana Kusendová 
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Uskutočnili sme 
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ATURITNÉ SKÚŠKY 

Onedlho potom, ako sme sa s našimi maturantmi rozlúčili a poslali 

ich domov učiť sa, nastala akcia mesiaca máj - maturitná skúška. Naši 

absolventi sa aj tento rok museli popasovať s nasledovnými maturitnými 

predmetmi: 

 Praktická časť odbornej zložky, 

 Teoretická časť odbornej zložky, 

 Slovenský jazyk, 

 Cudzí jazyk.  

V školskom roku 2018/2019  maturovalo 172 študentov. Praktickú časť 

odbornej zložky naši žiaci konali: 

 praktickou realizáciou a predvedením komplexnej úlohy, ktorú 

konalo 65 žiakov, 

 obhajobou vlastného projektu, ktorú konalo 102 žiakov, 

 obhajobou úspešnej súťažnej práce, ktorú konalo 5 žiakov. 

 

A ako sme dopadli? 

 

Predmet 
Počet 

študentov 

Priemerný 

prospech 

Slovenský jazyk a literatúra 172 2,02 

Anglický jazyk úroveň B1 135 1,97 

Anglický jazyk úroveň B2 37 1,24 

Teoretická časť odbornej zložky 172 2,27 

Praktická časť odbornej zložky 172 1,95 

 

Našim čerstvým absolventom želáme skvelý štart do života

M 
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RIJÍMACIE SKÚŠKY 

  V medzi-maturitnom období, čiže medzi praktickou časťou 

maturitných skúšok a ústnymi maturitami, sme stihli realizovať i prijímacie 

skúšky na našu školu. 

 Aj tento rok sme sa ako jedna z mála škôl v košickom kraji mohli 

pochváliť skutočnosťou, že záujem žiakov o štúdium u nás vysoko 

prevyšuje naše kapacity ich prijatia. Môže nás len tešiť, že často krát sa 

naši budúci prváci rozhodujú medzi štúdiom na gymnáziu alebo na 

strednej priemyselnej škole elektrotechnickej. Mnohokrát si vyberajú nás, 

čo nás nesmierne teší a zároveň zaväzuje zvyšovať latku kvality. 

Na študijný odbor Elektrotechnika sa hlásilo 138 uchádzačov, z toho 

prijatých bolo 88 žiakov. 

Na študijný odbor Technické lýceum sa hlásilo 122 uchádzačov, z 

toho škola bola schopná prijať 58 žiakov.  

Na študijný odbor Informačné a sieťové technológie sa hlásilo 161 

uchádzačov, z toho prijatí boli 60 žiaci. 

Na všetkých nových žiakov hrdiacich sa titulom „žiak SPŠE“ sa veľmi 

tešíme a veríme, že svoje rozhodnutie vybrať si pre štúdium na strednej 

škole práve nás neoľutujú rovnako, ako naši absolventi. 
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RE ŠTUDENTOV SME ZORGANIZOVALI A ZÚČASTNILI SA 

 Odborná prax žiakov 2. a 3. ročníka, 

 Letná škola s Arduinom pre žiakov ZŠ, 

 Prijímacie skúšky na duálne vzdelávanie, 

 Školské výlety, 

 Štvorylka, 

 Deň Európy 2019, 

 Matematický klokan, 

 Súťaž v tvorbe web stránok v spolupráci s firmou NESS, 

 Celoslovenské finále súťaže „Vedieť sa správne rozhodnúť “, 

 Záverečné hodnotenie školského roka 2018/2019. 
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september 

Otvorenie školského roka 2019/2020 

Kurz ochrany života a zdravia pre žiakov 3. ročníka 

Mosty bez bariér 

Adaptačné dni pre žiakov 1. ročníka 

Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka 

október 

Deň otvorených dverí 

AMAVET – Festival vedy a techniky 
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Čas dovoleniek, čas jazykov. Keďže najrozšírenejším dorozumievacím jazykom je 

angličtina a tá má veeeeeeeeeľa časov, dovolili sme si pre Vás na odľahčenie 

priblížiť ich v našej krásnej východňarčine. 

Priebehový predminulý: Medži 23:59 a 00:00 špim a zrazu som už spal    

Jednoduchý predminulý: "Som jednoducho zaspal ešči skorej než som 

čekal."    

Priebehový minulý: "Špim a še mi chcelo ešči vecej."    

Minulý: "Som spal."     

Priebehový predprítomný: "Som še zobudzil a takoj zaspal."    

Jednoduchý predprítomný: "Teraz som zaspal a ani o tim neznam."    

Priebehovy prítomný: "Ešči furt špim."    

Prítomný: "Špim a znam o tim."    

Priebehovy budúci: "Teraz som še ci zobudzil a už rozmýšľam jak zašpim."    

Jednoduchý budúci: "Som še rozhodnul že budzem spac len o tim ešči 

neznam."    

Budúci: "Pujdzem spac a hotovo."    

Priebehovy budúci: "Teraz som hutoril jak budzem spac." ... 

 

 


