
Informácia o externom štúdiu 

 
Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 01 Michalovce otvára v školskom 

roku 2018/2019 tri triedy externého štúdia organizovaného dištančno – diaľkovou 

organizáciou vyučovania. 

 

Teoretické vyučovanie prebieha dištančnou organizáciou vzdelávania - diaľkové 

vzdelávanie prostredníctvom korešpondencie, telekomunikačných médií a iných prostriedkov, 

pri ktorých spravidla nedochádza k priamym kontaktom medzi pedagogickým zamestnancom 

a samostatne študujúcim žiakom. 

Praktické vyučovanie prebieha dennou organizáciou vyučovania – študujúci musí 

absolvovať predpísaný počet vyučovacích hodín.    

 

Študijné a učebné odbory, v ktorých je možné realizovať štúdium: 
 

A) Študijné odbory ukončované maturitnou skúškou – maturitné vysvedčenie a výučný 

list  

 2411 K mechanik nastavovač 

 2697 K mechanik elektrotechnik 

 3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 

 

B) Študijné odbory pre absolventov učebných odborov – ukončované maturitnou 

skúškou – maturitné vysvedčenie 

 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení 

 2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 

 3659 L stavebníctvo 

 

C) Učebné odbory ukončované záverečnou skúškou – vysvedčenie o záverečnej skúške 

a výučný list 

 2487 H 01 autoopravár - mechanik 

 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 

 3355 H stolár 

 3661 H murár 

 3684 H strechár 

 

Konkrétne odbory pre daný školský rok budú zverejnené v podmienkach pre prijatie pre 

daný školský rok. 

 

Spôsob prihlasovania sa na štúdium 
 

Uchádzač o externé štúdium dištančno – diaľkovou organizáciou vyučovania podáva 

prihlášku riaditeľovi školy do 31. mája. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej 

škole, môžu podať prihlášku do 31. júla. K prihláške doložia doklad o dosiahnutom 

základnom vzdelaní alebo pri ukončenom strednom vzdelaní doložia doklad o ukončení 

stredného vzdelania (výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, maturitné vysvedčenie). 

 

Dĺžka štúdia 
 

Dĺžka štúdia závisí od odboru, na ktorý sa uchádzač hlási a doterajšieho ukončeného 

vzdelania uchádzača o štúdium. 

Štúdium v študijných odboroch, ktoré sa ukončujú maturitnou skúškou je štúdium 

trvajúce najkratšie dva roky a najdlhšie štyri roky. 

Štúdium v učebných odboroch, ktoré sa ukončujú záverečnou skúškou je štúdium 

trvajúce najkratšie jeden rok a najdlhšie tri roky. 

 

Ing. Jaroslav Kapitan, v.r., riaditeľ školy 


