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Rodičia a deviataci pozor!
obraciame sa k Vám s informáciami, ktoré Vám
poslúžia pri rozhodovaní, kde umiestniť Vašu dcéru či
syna v budúcom školskom roku, pri ponuke škôl, ktoré
existujú v sieti stredných škôl u nás.

Someliersky

Vodičský

Sme perspektívna škola moderného európskeho
typu rodinnej privátnej školy,
ktorú Ministerstvo školstva SR zaradilo do siete
stredných škôl, od 1. 9. 2007 s akreditovaným
študijným odborom:
-

6 323 K HOTELOVÁ AKADÉMIA 5 ročné
štúdium s maturitou a výučným listom
v odbore.

Podmienkou prijatia je úspešné zvládnutie
prijímacích skúšok zo Slovenského jazyka a literatúry
a cudzieho jazyka v rozsahu učiva základnej školy.
Zohľadníme výsledky za Testovanie 9 (monitor)
a výsledky prospechu za 8. a 9. ročník.
Termín prijímacích skúšok je zverejnený na webovej
stránke našej školy..
Od školského roku 2013/2014 škola ponúka aj menej
náročné študijné a učebné odbory:
6445 K KUCHÁR 4-ročné štúdium s maturitou
a výučným listom v odbore,
- 6444 H ČAŠNÍK, SERVÍRKA 3-ročný učebný
odbor s výučným listom
- 6445 H KUCHÁR 3-ročný učebný odbor s
výučným listom
- 6460 H PREDAVAČ 3-ročný učebný odbor s
výučným listom
Záujemcovia o odbory s označením H sú prijatí bez
prijímacích skúšok.

-

kvalitná príprava a výučba, ktorú zaručia
kvalifikovaní učitelia;
škola rodinného typu - individuálny prístup
k žiakom;
možnosť voľby praxe v zahraničí alebo
v mieste bydliska;
uznanie certifikátu v EÚ;
štipendium pre sociálne slabších žiakov;
možnosť voľby cudzích jazykov so zvýšenou
hodinovou dotáciou;
futbalové a volejbalové družstvo;
príprava na akúkoľvek vysokú školu alebo do
zamestnania.

-

Kód školy potrebný
45006601

na

prihlášku:

Sídlime v priestoroch
IV. ZŠ dole,
prízemie vpravo :

Štúdium na škole je bezplatné!!!
Zaručuje to zmluva o bezplatnom štúdiu, ktorú
dostane žiak pri nástupe do školy.

