
Odborné učilište internátne poskytuje: 

Pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi: 

 stravovanie za 20,-€/mes. 

 sociálne štipendium 

 

Pre žiakov zo sociálne odkázaných rodín: 

 sociálne štipendium 

 

Pre všetkých žiakov: 

 finančné motivačné odmeny za cvičnú 

prácu, dochádzku a vých.-vzdel. výsledky 

 stravovanie v ŠJ 

 ubytovanie v šk. internáte: 2,-€/mes 

 zapožičanie učebníc 

 mimoškolské aktivity 

 záujmové krúžky 

 výlety 

 exkurzie 

 kultúrno-spoločenské aktivity 

 športové aktivity 

Podmienky pre prijatie do OUI: 

 absolventi 9. roč. ŠZŠ 

 žiaci špeciálnej triedy ZŠ 

 integrovaní žiaci ZŠ 

 žiaci, ktorí nie sú žiakmi inej školy 

 

 

 

 

 

OUI  
Nová Ves nad Žitavou 

 

 
 

 

 

 

 

lokalita Vráble – Nová Ves nad Žitavou 

 

 

 

 

Odborné učilište internátne 

Hviezdoslavova 68 

951 51 Nová Ves nad Žitavou  

 

Tel.: +421 37 788 44 97 

Fax: +421 37 788 43 05 

e-mail: 

 odborne.uciliste@centrum.sk 

web: www.ouinvnz.edupage.org 

mailto:odborne.uciliste@centrum.sk


3178 G 01 

Výroba konfekcie –  

šitie odevov v odevnej konfekcii 
 

Učebný odbor pripravuje žiakov pre výrobu ľahkej konfekcie: 

posteľná bielizeň, pracovné oblečenie, utierky, obrusy, van-

kúše, ... 

Škola má k dispozícii školské dielne, vybavené priemyselnými 

aj domácimi šijacími strojmi , žehliarskou technikou, špeciál-

nymi strojmi a pomôckami. 

          

 

4572 G 09 

Poľnohospodárska výroba – záhradníctvo:  

kvetinár, zeleninár, sadovník 

V tomto učebnom odbore sa žiaci pripravujú pre uplatnenie v 

záhradníckych centrách, zameraných na pestovanie kvetov, zele-

niny, výsadbu parkov a záhonov. Žiaci sa učia aranžovať kytice, 

svietniky, venčeky, ... Žiaci majú na odborný výcvik k dispozícii, 

skleník, záhradu, šk. dvor a park. 

    

 

2985 G 

Cukrárska výroba 
Učebný odbor je zameraný na výrobu zákuskov, tort, 

cukroviniek, drobného pečiva cukrárskych ozdôb, ... 

Praktické vyučovanie prebieha v školských dielňach, 

ktoré sú vybavené profesionálnym zariadením a po-

môckami.  

      

 

6491 G 02 

Obchodná prevádzka –  

príprava, skladovanie a predaj tovaru 

Žiaci tohto učebného odboru získavajú zručnosti pre 

prácu v predajniach obchodných reťazcov. Naučia sa 

rozlišovať druhy tovarov, manipulovať s nimi od 

uskladnenia až po samotný predaj zákazníkovi. Od-

borný výcvik sa prevádza v obchodných reťazcoch. 

     
 

6485 G 

Opatrovateľská starostlivosť   

v zariadeniach sociálnej starostlivosti 
 

V tomto učebnom odbore získajú žiaci zručnosti nižšieho 

zdravotníckeho personálu, pre prácu v nemocniciach, pen-

ziónoch, detských jasliach, stacionároch, v domoch sociál-

nych služieb, ... 

 

    

                       
 

6491 G 01 

Obchodná prevádzka –  

práca pri príprave jedál 

Učebný odbor pripravuje žiakov na výkon povolania v gas-

tronomických zariadeniach, reštauráciách, penziónoch, v je-

dálňach školských, nemocničných zariadení, ... 

 

 

 


