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Možnosti denného štúdia pre žiakov 9.ročníka ZŠ na SSOŠ DSA, 

Komenského 12 v Trebišove v školskom roku 2017/2018 
 

 

Prijímame žiakov do študijných odborov: 

1. 7649 M 00 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo – otvárame 2 triedy –

Absolvent je kvalifikovaným pracovníkom pre edukačnú činnosť v školských 

výchovno-vzdelávacích zariadeniach. 

Podmienkou prijatia je talentová skúška, ktorú musí absolvovať každý uchádzač. 

Pozostáva z jazykovej výchovy, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy a telesnej 

výchovy. 

- oboznamovací kurz: 17.3.2017 

- talentová skúška: 30.3.2017 

 

 

2. 2840 M 00 biotechnológia a farmakológia – otvárame 1 triedu  

Absolvent sa môže úspešne uplatniť: 

- v podnikoch s biotechnologickými, potravinárskymi a farmaceutickými výrobami, 

- v biotechnologických, imunologických, mikrobiologických, potravinárskych 

a farmaceutických laboratóriách,  

- vo výskumných a zdravotníckych zariadeniach, 

- v obchodných spoločnostiach zameraných na biotechnológiu, farmáciu 

a potravinárstvo, 

- v lekárňach, v štátnej správe, v súkromnom podnikaní. 

Podmienkou prijatia je úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a matematika, T9, priemer známok 8., 9. ročníka. 

- prijímacie skúšky: 9. a 11.5.2017 

 

 

3. 3667 K 00 technik vodár vodohospodár – otvárame 1 triedu 

Absolvent je kvalifikovaným a odborným pracovníkom v oblasti vodárenstva 

a vodného hospodárstva, schopný pracovať ako technik merania a regulácie, ochrany 

vodných zdrojov, prevádzky kanalizácií a ČOV, prevádzky vodovodov, údržby 

vodovodnej siete, špecialista kontroly kvality vôd, technický špecialista vodárenských 

koncepcií, dispečer krízového riadenia a riadiaci pracovník (manažer). 

Podmienkou prijatia je úspešné zvládnutie prijímacích skúšok z predmetov slovenský 

jazyk a literatúra a matematika, T9, priemer známok 8., 9. ročníka. 

- prijímacie skúšky: 9. a 11.5.2017  

 

 

Presné kritéria budú zverejnené na webovej stránke školy a zaslané na ZŠ výchovným 

poradcom - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo do 1.2. 2017 a pre ostatné odbory do 

31.3.2017. 

Poradie žiakov bude stanovené na základe prospechu na ZŠ, výsledkov testovania 9 

a umiestnenia na predmetových olympiádach a súťažiach organizovaných MŠ SR.  

 

                                                                                                            Mgr. Miroslav Tóth 

    poverený vedením školy 


