ŠTUDOVAŤ

„DREVÁRINU“
SA

OPLATÍ

Systém duálneho vzdelávania umožňuje žiakom získať teoretické vedomosti
v škole a praxou vo firmách praktické zručnosti, zarábať už počas štúdia a nájsť
si miesto na trhu práce hneď po ukončení štúdia. Zapojeným firmám umožňuje
zároveň vychovať a vyhliadnuť si svojich budúcich pracovníkov. Ak chcete
ďalej študovať, nič vám v tom nebráni. Cesta je otvorená aj pre ďalšie celoživotné vzdelávanie.

zamestnávateľ zabezpečujúci
duálny systém vzdelávania
spolupracujúca vzdelávacia inštitúcia
Trendwood-twd, s.r.o. so sídlom v Banskej
Bystrici bola založená roku 1992. Má charakter
rodinnej firmy postavenej na princípe participácie na dosiahnutých výsledkoch. Medzi hlavné
činnosti patrí výroba nábytkových dielcov a
atypického nábytku na moderných technologických zariadeniach. Krédom firmy je dosahovanie najvyššej kvality pri konkurencieschopnej cene. Spoločnosť má aj vydavateľskú
činnosť, kde od roku 2000 vydáva Drevársky /
Dřevařský magazín - odborný časopis na
podporu drevospracujúceho priemyslu. Uvedené činnosti zabezpečujú mladí, ale skúsení
pracovníci. Vo firme je takmer nulová fluktuácia, čo je výsledkom dobrej pracovnej atmosféry a primeraného ohodnotenia.

Trendwood-twd, s.r.o.
Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica
Telefón: 048/414 8217-9
info@twd.sk, www.twd.sk

SOŠ drevárska Zvolen je jednou z 21 pilotných škôl
na Slovensku pre zavedenie duálneho systému vzdelávania v rámci národného projektu Rozvoj stredného
odborného vzdelávania www.rsov.sk. SOŠ drevárska
Zvolen nadväzuje a vytvára kontakty s výrobným
sektorom v oblasti spracúvania dreva, oslovuje
konkrétne firmy a spoločnosti pre vzájomnú spoluprácu, ktorej hlavným cieľom je skvalitňovanie odborného vzdelávania a prípravy budúcich absolventov
školy. V rebríčku kvality stredných odborných škôl z
pohľadu zamestnávateľov v rámci projektu Úradu
vlády SR Odborné vzdelávanie a príprava pre trh
práce bola škola zaradená medzi TOP školy v regióne
(2.miesto) a na Slovensku (14.miesto).
Stredná odborná škola drevárska
Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen
Telefón: 045/52 42 135
sosdrev@sosdrev.sk, www.sosdrev.sk

Hmotné zabezpečenie žiaka bude nastavené podľa konkrétnej dohody s partnerskou školou a žiakom tak,
aby boli pokryté všetky náklady spojené s odborným výcvikom.
Finančné zabezpečenie žiaka bude nastavené tak, aby pôsobilo motivačne ku dosiahnutiu dobrých štúdijných a pracovných výsledkov s cieľom stabilizácie žiaka u zamestnávateľa aj po ukončení štúdia.

viac info nájdete na http://www.potrebyovp.sk
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Učebný odbor 3355H STOLÁR

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma výchovy a vzdelávania

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Poskytnutý stupeň vzdelania

Úplné stredné odborné vzdelanie

Vyučovací jazyk
Nevyhnutné vstupné požiadavky
na štúdium

Štátny jazyk

Spôsob ukončenia štúdia
Doklad o získanom stupni
vzdelania

Záverečná skúška

Doklad o získanej kvalifikácii
Možnosti pracovného uplatnenia
absolventa:

Výučný list
Odborne kvalifikovaný pracovník v jednotlivých
profesiách zaoberajúcich sa spracúvaním
dreva, výrobou, montážou alebo obnovou
nábytku, stavebno-stolárskych výrobkov a
výrobkov z dreva. Uplatní sa ako zamestnanec
alebo ako živnostník v danom odbore. Program
je primárne určený pre priamy vstup na trh
práce.
Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia
pre absolventov 3. ročných učebných odborov.
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť
odbornú kvalifikáciu absolventov v danom
odbore.

Možnosti ďalšieho štúdia

Nižšie stredné vzdelanie

Vysvedčenie o záverečnej skúške

Absolventi vzdelávacieho programu stolár sú kvalifikovaní pracovníci so širokým
odborným profilom, schopní samostatne vykonávať základné odborné technické a
technologické činnosti v oblasti spracúvania dreva a materiálov na báze dreva, v
oblasti výroby a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií, ich údržby a
obnovy. Poznajú prírodovedné zákonitosti svojho odboru a vedia ich prakticky
využívať pri riešení odborných úloh. Ovládajú príslušné pomôcky, náradie, výrobné
zariadenia, materiály, typológiu konštrukcií, technológie spracúvania materiálov,
výrobu jednoduchých výrobkov a konštrukcií, kontrolu prevedených prác a výrobkov, ekonomiku výroby a služieb v odbore. Absolventi sú pripravení na výkon
odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v podmienkach veľkých, stredných i malých podnikov aj na živnosť, príp. samostatné
podnikanie. Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať v nadstavbovom štúdiu alebo absolvovaním špeciálnych
kurzov v odbore, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry
a periodík. Sú schopní pracovať v tíme, konať samostatne, zodpovedne a iniciatívne. Štúdium umožňuje zamestnať sa priamo vo firme twd, kde prebieha
vzdelávanie.

Na nasledujúcich kontaktoch si
môžete dohodnúť osobné stretnutie
a prehliadku firmy:

rf@twd.sk
0903 800 131
www.twd.sk

Prihlášky do 31. 3. 2017.

