EUROPASS – DODATOK K VYSVEDČENIU/OSVEDČENIU (*) (+)
1. NÁZOV VYSVEDČENIA/OSVEDČENIA (1)

Vysvedčenie o maturitnej skúške. Študijný odbor 2675 6 00 Elektrotechnika
(1)

V pôvodnom jazyku

2. PREKLAD NÁZVU VYSVEDČENIA/OSVEDČENIA (1)

(1)

Ak je to účelné (pozri návod na vyplnenie). Tento preklad nie je právne záväzný.

3. CHARAKTERISTIKA ZRUČNOSTÍ A KOMPETENCIÍ
Typický držiteľ vysvedčenia je spôsobilý:
- zhotovovať základnú projektovú dokumentáciu elektrotechnických zariadení;
- vykonať samostatný rozbor a vyriešiť jednoduchý problém z elektrotechnickej praxe;
- obsluhovať počítačové systémy;
- využívať aplikačné programy na spracovanie textu, databáz, grafiky a technickej dokumentácie;
- orientovať sa v globálnych informačných sieťach;
- konfigurovať a inštalovať základné súčasti PC;
- ovládať základné práce pri montáži, opravách, údržbe elektronických a oznamovacích zariadení;
- navrhnúť základné parametre oznamovacieho vedenia;
- navrhnúť elektronické obvody a zariadenia s využitím výpočtovej techniky.
4. OKRUH POVOLANÍ, KTORÉ JE DRŽITEĽ VYSVEDČENIA/OSVEDČENIA OPRÁVNENÝ VYKONÁVAŤ (1)
Konštrukčný, technologický, montážny a prevádzkový technik
(1)

(*)

Ak je to účelné (pozri návod na vyplnenie).

Vysvetľujúca poznámka

Tento dokument poskytuje doplňujúce informácie ku konkrétnemu vysvedčeniu/osvedčeniu a ako taký nemá žiadnu právnu záväznosť. Jeho
forma vychádza z týchto dokumentov: Rezolúcia Rady 93/C 49/01z 3. decembra 1992 o transparentnosti kvalifikácií, Rezolúcia Rady
96/C 224/04 z 15. júla 1996 o transparentnosti certifikátov o odbornom vzdelávaní a Odporúčanie 2001/613/ES Európskeho parlamentu a
Rady z 10. júla 2001 o mobilite študentov, osôb absolvujúcich odbornú prípravu, dobrovoľníkov, učiteľov a školiteľov v rámci Spoločenstva.
Viac informácií je k dispozícii na: http://europass.cedefop.europa.eu
© Európske spoločenstvá 2002
(+)

Na účely dokumentu vydaného v Slovenskej republike sa vysvedčením rozumie aj doklad v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 348/2005 Z.z.
o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív (doplňujúca poznámka prekl.).

5. OFICIÁLNY RÁMEC VYSVEDČENIA/OSVEDČENIA
Názov a charakteristika inštitúcie, ktorá vydala
Názov národného/regionálneho orgánu, ktorý
vysvedčenie/osvedčenie
akreditoval vzdelávací program (resp. uznal
vysvedčenie/osvedčenie)
Stredná priemyselná škola elektrotechnická
K. Adlera 5
SK-841 02 Bratislava (Slovenská republika)
Tel.: (421-2) 64 36 10 41
Fax: (421-2) 64 36 48 63
E-mail: office@spse.adlerka.sk
URL: http://www.adlerka.sk/
(Stredná priemyselná škola elektrotechnická je verejná stredná
škola technického zamerania, jej zriaďovateľom je bratislavský
samosprávny kraj. Vznikla v roku 1968 odčlenením od školy
podobného zamerania. Poskytuje vzdelanie na stupni ISCED 3A
v odbore elektrotechnika
- počítačové systémy
- informatické a telekomunikačné systémy
- priemyselná informatika
- obrazová a zvuková technika)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Stromová 1
SK–813 30 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: (421-2) 59 37 41 11
Fax: (421-2) 59 37 43 33
E-mail: kancmin@education.gov.sk
URL: http://www.education.gov.sk/

Stupeň dosiahnutého vzdelania v národnom alebo
medzinárodnom systéme zodpovedajúci
vysvedčeniu/osvedčeniu

Hodnotiaca stupnica / Požiadavky na úspešné
ukončenie vzdelávania

Úplné stredné odborné vzdelanie
alebo
ISCED 3A

Prístup ku vzdelávaniu vedúcemu k ďalšiemu stupňu
vzdelania

Podľa vyhlášky MŠ č. 102/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (pozn.: od školského roku 2004/2005 sa
postupuje podľa vyhlášky MŠ č. 510/2004 Z.z.)
Požiadavky:
Pri každom maturitnom predmete známka 1 až 4
klasifikačnej stupnice: výborný (1), chválitebný (2), dobrý
(3), dostatočný (4), nedostatočný (5).
Celkové hodnotenie (predmet z ktorého žiak maturuje
dobrovoľne sa nezapočítava) sa určuje podľa kritérií
podrobne stanovených vyhláškou takto: prospel
s vyznamenaním, prospel veľmi dobre, prospel,
neprospel.
Vyznamenanie:
Žiak prospel s vyznamenaním, ak priemerný prospech
z jednotlivých predmetov nie je horší ako 1,5 a
z praktickej alebo teoretickej skúšky z odborných
predmetov prospech nie horší ako chválitebný.
Medzinárodné dohody

Možnosť štúdia na vysokej škole najmä technického smeru alebo
možnosť pomaturitného štúdia
Právny predpis, na základe ktorého bolo vysvedčenie/osvedčenie vydané

Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov

6. OFICIÁLNE UZNANÉ SPÔSOBY ZÍSKANIA VYSVEDČENIA/OSVEDČENIA

Opis absolvovaného odborného
vzdelávania a prípravy

•

•

•

Vzdelávanie a príprava v škole
programované na 129 týždňov
vzdelávania a prípravy vrátane 457
hodín praxe
Vzdelávanie a príprava na pracovisku:
0 - 457 hodín v závislosti od
organizácie praxe
Uznané predchádzajúce vzdelávanie
sa

Podiel z celkového vzdelávacieho
programu
(%)

Dĺžka
(v hodinách/
týždňoch/mesiacoch/rokoch)

89,1 - 100%

0 - 10,9%

Možné pri prestupe na školu na
základe vyhlášky MŠ č. 80/1991 Zb.
o stredných školách posúdením
spôsobilosti riaditeľom školy a po
absolvovaní rozdielových skúšok,
pokiaľ tak stanoví riaditeľ školy; zatiaľ
neexistuje legislatívne upravená
možnosť uznania výsledkov
neformálneho a informálneho
vzdelávania sa

Celková dĺžka vzdelávania/prípravy, ktoré viedli k získaniu vysvedčenia/osvedčenia

4 roky

Vstupné požiadavky

-

Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
Preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacieho konania
Dobrý zdravotný stav

Doplňujúce informácie
Viac informácií o vzdelávacom systéme možno nájsť na www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html, ďalšie
podrobnosti o organizácii školstva na www.education.gov.sk, o základných pedagogických dokumentoch na
www.siov.sk/siov/odbvp1.htm a na internetovej stránke príslušnej školy
Národné kontaktné miesto
Ministerstvo školstva SR

www.education.gov.sk

