PREČO ŠTUDOVAŤ ODBOR AGROMECHATRONIK






práca s modernými strojmi a technológiami
dobré finančné ohodnotenie
široké uplatnenie v praxi
účasť na zahraničných veľtrhoch a školeniach
neustále vzdelávanie v oblasti high tech technológí

PREČO ŠTUDOVAŤ NA SOŠ TECHNICKÁ A AGROPOTRAVINÁRSKA
V RIMAVSKEJ SOBOTE?
 výborné priestorové, technické a personálne vybavenie školy
 ubytovanie a stravovanie v areáli školy

Jesť musíme všetci a vždy

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTA AGROMECHATRONIK
Absolvent študijného odboru agromechatronik bude schopný samostatne ale aj tímovo pracovať
s maximálnym ohľadom na ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
a s vysokou kvalitou a orientáciou na spokojnosť zákazníka.
Absolvent odboru bude disponovať kľúčovými a odbornými kompetenciami servisného technika,
zameraného na opravu, údržbu, testovanie a diagnostiku modernej techniky, resp. ako predajca
tejto techniky. Bude mať uplatnenie aj ako obsluha modernej poľnohospodárskej techniky na
poľnohospodárskych družstvách, podnikoch aj ako samostatný živnostník. Vzhľadom na
dosiahnutý stupeň vzdelania sa môže uplatniť aj v štátnej a verejnej správe a súčasne má
možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku i v zahraničí.

NOVÝ ŠTUDIJNÝ ODBOR: AGROMECHATRONIK
Nový študijný odbor Agromechatronik, ktorý sa bude od školského roku 2017/2018 vyučovať na
troch stredných školách na Slovensku ( SOŠ v Pruskom, SOŠ Moldava nad Bodvou, SOŠTAP
Rimavská Sobota). Na novom študijnom odbore sa začalo pracovať na podnet zamestnávateľov,
ktorí poukázali na nedostatok kvalifikovaných pracovníkov pre modernú poľnohospodársku
techniku, jej obsluhu a servis. Upozornili na chýbajúci personál v agro sektore. Úlohou našej školy
bude pripraviť absolventov a pokryť potrebu firiem zaoberajúcich sa predajom poľnohospodárskej
techniky v oblasti stredného a južného Slovenska. Študijný odbor Agromechatronik by mal do
praxe pripraviť chýbajúcich odborníkov pre oblasť obsluhy a servisu modernej, počítačom
riadenej, poľnohospodárskej techniky. Štúdium bude organizované pod záštitou združenia
AGRION. Odborným garantom pre študijný odbor Agromechatronik je Štátny inštitút odborného
vzdelávania. Vzdelávanie bude prebiehať v slovenskom jazyku a pozostávať zo štúdia prevažne
technických odborných predmetov (napr. : strojníctvo, strojárska technológia, technológia opráv,
stroje a zariadenia, elektronika, elektrotechnika, automatizácia, agromechatronika). Odborný
výcvik bude organizovaný v spolupráci s firmami združenými v AGRION-e. Počas štúdia v
študijnom odbore Agromechatronik a po jeho ukončení bude absolvent pracovať s modernými
poľnohospodárskymi strojmi a technológiami.
Naša škola bola do experimentálneho overovania študijného odboru Agromechatronik vybraná
preto, že je na výučbu priestorovo, technicky a personálne vybavená a študenti zo stredného
Slovenska majú možnosť byť ubytovaní priamo v areáli školy.
Štúdium bude ukončené maturitnou skúškou - absolvent okrem maturitného vysvedčenia získa aj
výučný list, čo mu neskôr uľahčí proces pri vybavovaní živnostenského listu, ak by chcel začať
podnikať. Počas štúdia môže žiak získať vodičské oprávnenie skupiny T, zváračský preukaz na
zváranie plameňom, elektrickým oblúkom alebo v CO2, oprávnenie na obsluhu obilných
kombajnov.

PREDMETY KTORÉ SA BUDÚ VYUČOVAŤ
Škola (názov, adresa)
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk
Kategórie a názvy vyučovacích
predmetov
Všeobecnovzdelávacie predmety VJS
slovenský jazyk a literatúra a)
anglický jazyk / nemecký jazyk b)
etická/náboženská výchova c)
dejepis d)
občianska náuka d)
fyzika e)
matematika f)
Informatika f) g)
telesná a športová výchova h)
Odborné predmety
strojníctvo
strojárska technológia
živočíšna výroba
rastlinná výroba
technické kreslenie g)
traktory a automobily
základy elektrotechniky
elektronika
automatizácia g)
motorové vozidlá l)
ekonomika
manažment a marketing
stroje a zariadenia v poľnohospodárstve
technológia opráv poľnohospodárskej
techniky g)
agromechatronika
odborný jazykový seminár g)
odborný výcvik k), n)
SPOLU:
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia
Telovýchovno-výcvikový kurz h)
Kurz na získanie vodičského oprávnenia
skupiny T l)
Zváračský kurz m)

Stredná odborná škola ...
„Mechatronika v systéme agrosektora“ (MSA)
45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj
vidieka I, II
45 _ _ K agromechatronik
Úplné stredné odborné vzdelanie
4 roky
denná
štátna
slovenský
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
4.
Spolu

SILNÍ PARTNERI

