
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera - Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola 
B. Němcovej 1, 984 15  Lučenec  

                                                                                                                                                                                                                           Lučenec,  5. 10. 2010 
 

PROSÍME O ODOVZDANIE TEJTO POZVÁNKY VÝCH. PORADCOM A TRIEDNYM UČITEĽOM IX. ROČNÍKA   

 
POZVÁNKA 

 

Riaditeľstvo školy pozýva všetkých deviatakov, ich rodičov a výchovných poradcov ZŠ 
do priestorov našej školy, ktorá sa nachádza v blízkosti mestského parku na 

 

„DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 2010“, 
  28. 10. 2010  v čase od 8.30 do 13.00 hod. 

 

Cieľom akcie je prezentácia štúdia jednotlivých odborov priamo vo vyučovacom procese.  

 
NAŠA PONUKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012: 

 

 3650 6 staviteľstvo   1 trieda s vyuč. jazykom slovenským – 30 žiakov 
 1 trieda s vyuč. jazykom  maďarským – 15 žiakov 

 

 3650 6 staviteľstvo - športová trieda    1 trieda s vyuč.  jazykom slovenským – 30 žiakov 

 
 

 3692 6 geodézia, kartografia a kataster  1 trieda s vyuč. jazykom slovenským – 30 žiakov 

 1 trieda s vyuč. jazykom  maďarským – 15 žiakov 
 
Študijný odbor TIS v stavebníctve NEOTVÁRAME. Záujemcom o štúdium podobného smeru 

odporúčame do pozornosti študijný odbor 3650 6 staviteľstvo, kde sa môžu v 2. ročníku 

rozhodnúť pre výber špecializácie na STAVEBNÝ MANAŽMENT. Ďalšie alternatívy tohto študijného 
odboru sú POZEMNÉ STAVITEĽSTVO, DOPRAVNÉ STAVITEĽSTVO a ZÁHRADNÁ A KRAJINNÁ 
TVORBA.    

 

Pre pohybovo nadaných žiakov, ktorí chcú svoj talent v oblasti športu rozvíjať súčasne so 

získavaním  stredného  odborného  vzdelania,  otvárame  aj v budúcom školskom roku  

 športovú triedu v študijnom odbore 3650 6  staviteľstvo  so zameraním na športy: 

  FUTBAL, ATLETIKA, BASKETBAL.   

Prosíme Vás, aby ste nám (e-mailom, alebo telefonicky ) nahlásili orientačný počet účastníkov za Vašu 
školu najneskôr do  27. 10. 2010. O spätnú informáciu Vás prosíme aj v prípade nezáujmu, resp. 
neúčasti na tejto akcii. 

S pozdravom 

                                                                                               Mgr. Ladislav VIKOR, v.r. -riaditeľ školy 
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KONTAKTY: tel.: 047/4321072 (sekretariát) tel., fax: 047/4333200 (riaditeľ), mob .0915818562 

 e-mail: sekretariat@spsstavebnalc.edu.sk, e-mail:  riaditel@spsstavebnalc.edu.sk 
 

VIAC INFORMÁCIÍ O NAŠEJ ŠKOLE 

SA DOZVIETE NA NAŠICH OFICIÁLNYCH WEBOVÝCH STRÁNKACH 

www.spsstavebnalc.edu.sk, a spssow.edupage.org 
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