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SPOJENÁ ŠKOLA JURAJA HENISCHA
Slovenská 5, 085 01 Bardejov

GYMNÁZIUM, Slovenská 5

 S0Š POLYTECHNICKÁ

Organizačná zložka:

    Organizačná zložka:

V mimoškolskej oblasti ponúkame:
bohaté možnosti kultúrneho vyžitia v rámci rôznych študentských a spoločenských podujatí ,
vlastnú telocvičňu, fitness telocvičňu a posilňovňu,                             
školskú jedáleň ,   
prácu v školskom časopise, rádiu a televízii.
záujmovú činnosť v krúžkoch (folklórny, spevácko-tanečný, predmetové, technické),  

4-ročné študijné odbory 
2679 K mechanik mechatronik, odborník v oblasti elektrotechniky, výpočtovej techniky, strojárstva, robotiky, 
programovania a práce na číslicovo riadených výrobných strojoch, nastavovanie, opravy a údržby CNC strojov, výrobných strojov 
a liniek.
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení odborník na obsluhu klasických obrábacích strojov a 

zariadení, programovanie a obsluhu CNC strojov, obsluhu automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení na zváranie,  
programovanie a obsluhu priemyselných zváracích robotov.

2411 K mechanik nastavovač, odborník v oblasti obrábacích strojov, CNC strojov, ich nastavovaní a programovaní.

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení, odborník v oblasti stavebníctva, v stavebných firmách vykonáva 
inštalácie rozvodov ústredného vykurovania, plynu, kanalizácie a vody, vzduchotechniky, solárnych zariadení, tepelných 
čerpadiel, vrátane ich opráv.

2697 K mechanik elektrotechnik, technik montážneho, prevádzkového a servisného charakteru v oblasti elektrických 
strojov, prístrojov a zariadení, výroby elektrickej energie vonkajších a vnútorných elektrických rozvodov.

2682 K mechanik počítačových sietí, pracovník v oblasti informačných technológií, tvorba www stránok, grafik, 
programátor, správca siete, servisný technik – skladanie, údržba, inštalácia, konfigurácia a oprava PC, sieťový technik, 
vytváranie a oprava PC sietí, návrh PC sietí.

 3-ročné učebné odbory 
2487 H - autoopravár                                            3678 H  - inštalatér - 01 mechanik, - 02 elektrikár, (kúrenie, voda, plyn),

Škola spolupracuje s 62 firmami a živnostníkmi, zabezpečuje reálnu prax pre našich žiakov formou praktického vyučovania na 
zmluvných pracoviskách v strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva.

Pri škole je zriadená v ktorej naši žiaci môžu za symbolické ceny získať zváračský preukaz ZVÁRAČSKÁ ŠKOLA, 
na všetky metódy zvárania.

oznamuje, že v budúcom školskom roku otvára 

Pre  našich absolventov  3-ročných učebných odborov ponúkame dvojročné nadstavbové denné  v nadväznosti na výučný list:maturitné štúdium

3757 L dopravná prevádzka študijný odbor je určený pre absolventov trojročného učebného odboru autoopravár - mechanik,  autoopravár - elektrikár.

3659 L stavebníctvo študijný odbor je určený pre absolventov trojročného učebného odboru  inštalatér a montér suchých stavieb. 

4 - ročné štúdium všeobecné zameranie

      
2 – ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov stredných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl, bakalárskeho štúdia a vysokých škôl v odboroch:

• 2411 N mechanik nastavovač,             • 2682 N mechanik počítačových sietí,            • 2697 N mechanik elektrotechnik. 
Jedná sa o kvalifikačné štúdium, ktoré trvá dva roky. Absolvent získa výučný list a maturitné vysvedčenie z odborných predmetov. 

Nadstavbové štúdium

Pomaturitné štúdium
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