
Nadstavbové štúdium ( maturitné štúdium)

Denné: 2 roky

6421 L spoločné stravovanie
6426 L vlasová kozmetika
2493 L predaj a servis vozidiel

Na denné nadstavbové štúdium sa môžu prihlásiť uchádzači, ktorí majú ukončené 
stredné odborné vzdelanie výučným listom v odboroch:
- pre spoločné stravovanie – čašník, kuchár, cukrár,cukrár-kuchár
- pre vlasovú kozmetiku – kaderník
- pre predaj a servis vozidiel – autoopravár

Prihlášky na nadstavbové štúdium sa podávajú do 31. mája. 
Na prihláške  vyplniť údaje. 
Žiaci  školy  si  známky  vyplnia  do  prihlášky  a  triedny  učiteľ  overuje  podpisom
správnosť zadaných známok. 
Ostatní žiaci tabuľku so známkami nevyplňujú a k prihláške dokladajú overené kópie
vysvedčení  z  1.,2.,  a  3.  ročníka,  vysvedčenia  o  záverečnej  skúške,  výučný  list.
Overenie dokladov vykonáva notár alebo matrika. 
Do prihlášky vyplňuje lekárske osvedčenie obvodný lekár. 
Žiaci, ktorí ukončia štúdium v danom roku, po úspešnom ukončení štúdia doložia
fotokópie vysvedčenia o záverečnej skúške, koncoročné vysvedčenie a výučný list do
30.júna.

Externé: 2 roky 

6421 L spoločné stravovanie
6426 L vlasová kozmetika
2493 L predaj a servis vozidiel
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

Na externé nadstavbové štúdium sa môžu prihlásiť uchádzači, ktorí majú ukončené 
stredné odborné vzdelanie výučným listom v odboroch:
- pre spoločné stravovanie – čašník, kuchár, cukrár,cukrár-kuchár, hostinský
- pre vlasovú kozmetiku – kaderník
- pre predaj a servis vozidiel – autoopravár
- pre strojárstvo – autoopravár, inštalatér, nástrojár, obrábač kovov, klampiar, hodinár,
                             strojný mechanik, mechanik opravár

Prihlášky na externé nadstavbové štúdium sa podávajú do 31. mája. 
Na prihláške  vyplniť údaje. 
Žiaci  školy  si  známky  vyplnia  do  prihlášky  a  triedny  učiteľ  overuje  podpisom



správnosť zadaných známok. 
Ostatní žiaci tabuľku so známkami nevyplňujú a k prihláške dokladajú overené kópie
vysvedčení  z  1.,2.,  a  3.  ročníka,  vysvedčenia  o  záverečnej  skúške,  výučný  list.
Overenie dokladov vykonáva notár alebo matrika. 
Do prihlášky vyplňuje lekárske osvedčenie obvodný lekár. 
Žiaci, ktorí ukončia štúdium v danom roku, po úspešnom ukončení štúdia doložia
fotokópie vysvedčenia o záverečnej skúške, koncoročné vysvedčenie a výučný list do
30.júna.

Prijímacie konanie:

Prihlásení študenti budú prijatí bez prijímacích skúšok  podľa priemeru známok  za
predchádzajúce celé  štúdium ( 3 roky) až do naplnenia plánu výkonov. 

Plán výkonov na nadstavbové štúdium pre školský rok 2016/2017:

Kód Štud. odbor Dĺžka štúdia Forma št. Poč. tried Poč. žiakov
2493 L Predaj a servis 

vozidiel
  2 roky    denná     0,5 15

6421 L Spoločné 
stravovanie

    2 roky      denná     1  30

6426 L Vlasová 
kozmetika

 2 roky    denná     0,5 15

2493 L Predaj a servis 
vozidiel

  2 roky    externá
dištančná

    1 15

6421 L Spoločné 
stravovanie

    2 roky      externá
dištančná

    1  15

6426 L Vlasová 
kozmetika

 2 roky    externá
dištančná

    1 15

2414 L01 Strojárstvo  2 roky    externá
dištančná

    1 15

       X  SPOLU:       X        X     6 120

Skrátené štúdium: externá forma štúdia

SOŠOaS v Galante prijíma do školy žiakov, ktorí majú ukončené stredné odborné 
vzdelávanie alebo úplné stredné odborné vzdelávanie a chcú získať výučný list        
v inom odbore. 
Žiak v     skrátenom štúdiu študuje len odborné vyučovacie predmety.  
Takéto štúdium trvá najmenej jeden rok. 
Žiadosti o prijatie na štúdium spolu s overenými kópiami vysvedčenia o záverečnej
skúške a výučnom liste  alebo overenú kópiu maturitného vysvedčenia,  lekárske
osvedčenie je potrebné zaslať do 31.mája.
Prihlásení žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok.


