Študijné odbory
2381 M strojárstvo – automobilový priemysel
2694 M informačné a sieťové technológie
2675 M elektrotechnika – priemyselná informatika
2387 M mechatronika
3918 M technické lýceum
3968 M logistika
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Spojená škola, Nábreţná 1325,
024 01 Kysucké Nové Mesto

Príhovor riaditeľa
Naša škola bola zriadená v roku 1951 pod názvom
Vyššia priemyselná škola strojnícka v Kysuckom Novom
Meste. Jej vznik bol reakciou na nedostatok kvalifikovaných
odborníkov potrebných pre úspešne sa rozvíjajúcu
industrializáciu predovšetkým strojárenského charakteru
v regióne Kysúc a Ţiliny. Priniesla do regiónu vzdelanie
a s ním rozvoj, trvalo udrţateľnú prácu a chlieb. U obyvateľov
si rýchlo získala úctu i váţnosť. Od začiatku mala šťastie na
výborných pedagógov. Ich zapálenosť, nadšenie, vysoká
odbornosť, obetavosť, oduševnený vzťah k práci, úzka
spolupráca s veľkými strojárskymi podnikmi v okolí,
predovšetkým závodom ZVL, ju rýchlo zmenili na jednu
z vlajkových lodí stredoškolského odborného vzdelávania.
V roku 1957 zmenila svoj názov na Stredná priemyselná škola v Kysuckom Novom Meste.
Zmenou legislatívy v roku 2008 škola opäť upravila svoj názov na Spojená škola. Tvoria ju dve
organizačné zloţky, a to Stredná priemyselná škola a Obchodná akadémia.
Úzko spolupracujeme s významnými zamestnávateľmi v regióne v oblasti strojárskeho
a elektrotechnického priemyslu (INA Kysuce a.s., Kia Motors Slovakia s.r.o., Siemens PSE s.r.o.
a ďalšie), bankami, úradmi štátnej správy i Ţilinskou univerzitou v Ţiline. Sme jedna z mála škôl,
kde učitelia spolupracovali na tvorbe pedagogickej dokumentácie aţ 5-tich nových študijných
odborov - technické a informatické sluţby, mechatronika, technické lýceum, informačné a sieťové
technológie, logistika a pomáhali ich tieţ zavádzať do praxe, aby naši absolventi boli pripravení
na úspešný vstup do firiem alebo pokračovali v štúdiu na vysokej škole a mali tie najnovšie
poznatky z oblastí technológií či zručností v ich ovládaní.
Škola vychovala viac ako 8 800 absolventov, ich uplatnenie a úspechy vyzdvihli meno školy
medzi najúspešnejšie, ktorými sa môţe náš región pýšiť.
Chceme v tejto tradícii pokračovať a rozvíjať ju. Chceme, aby sa o nás hovorilo ako
o modernej vzdelávacej inštitúcii, kde sa ţiaci učia na kvalitných, špičkových zariadeniach,
získavajú zručnosti priamo uplatniteľné v praxi, a hlavne učia sa radi. Škola sa stala pre nich
obľúbenou inštitúciou vzdelávania.
Škola venuje mimoriadnu pozornosť zdokonaľovaniu pedagogického procesu, jeho spojeniu
so ţivotom. Snaţíme sa zavádzať tie najmodernejšie metódy a formy vyučovania, ktoré idú ruka
v ruke spolu s modernizáciou didaktických prostriedkov a uplatňovaním informačných
a komunikačných technológií. Je to trend nesmierne náročný na finančné prostriedky, ktorých
škola nemá dostatok, preto sa vo zvýšenej miere zapájame do rôznych projektov.
Predovšetkým v posledných piatich
rokoch, vďaka výraznej iniciatíve vedenia
školy, došlo realizáciou projektov podporených
z Európskej únie k významným investíciám
do rekonštrukcie,
ktoré
nám
pomohli
k skvalitneniu psychohygienických podmienok
výchovno-vzdelávacieho
procesu,
ku kvalitnému vzdelávaniu pedagógov a
nákupu učebných pomôcok. Rozšírili sme
ponuku voľnočasových aktivít pre ţiakov.
V širokej miere sme zapojili učiteľov do tvorby
učebných textov a ich spracovaniu do formy elearningu. Podporujeme zavádzanie nových inovatívnych foriem vzdelávania, vzdelávanie
v oblasti cudzích jazykov a tieţ chceme vstúpiť do spolupráce so zahraničnými školami, aby sme
umoţnili študentom získať zahraničné skúsenosti a predovšetkým rozvíjať ich tvorivosť,
zodpovednosť, logické myslenie - učiť ich pre ţivot.
Ing. Milan Valek
riaditeľ školy

Vybavenosť učební školy
Učebne pre všeobecno-vzdelávacie i odborné predmety sú v súčasnosti vybavené
modernými IK technológiami (dataprojektormi, interaktívnymi tabuľami, hlasovacím
zariadením...).
V škole máme viac ako 370 počítačov zapojených do siete s príslušnými servermi, ktoré sú
pripojené na vysokorýchlostný internet s prenosovou rýchlosťou 1Gb/s. Ďalej máme 15 učební
výpočtovej techniky s kompletným vybavením, učebňu automobilovej techniky vybavenou
automobilmi KIA MOTORS SLOVAKIA, učebňu na výučbu logistických predmetov, 2 odborné
učebne na výučbu cudzích jazykov, 3 laboratóriá pre elektrotechnické a elektronické merania,
laboratóriá PLC systémov, robotiky a snímačov, priemyselnej informatiky, pneumatických
a hydraulických systémov, laboratórium kontroly a merania, programovania NC sústruhu a frézy,
8 dielní pre odbornú prax, učebňu pre návrh počítačových sietí a montáţ počítačov.

Školský internát
Školský internát je súčasťou školy. Má kapacitu 120 osôb. Poskytuje ubytovanie nielen
našim študentom, ale aj študentom z iných škôl. Internát je vybavený: počítačovou miestnosťou s
wifi signálom, ktorý je dostupný vo všetkých priestoroch internátu, herňou s kalčetom, biliardom
a elektronickými šípkami, samostatnými klubovňami a kuchynkou.

Športový areál
Škola je vybavená: športovým ihriskom, multifunkčným ihriskom s umelou trávou
a osvetlením, posilňovňou, 2 telocvičňami a teoretickou miestnosťou (zrkadlová sieň).

Krúţková činnosť
Ţiaci v popoludňajších hodinách majú moţnosť pracovať v krúţkoch (ich počet sa
kaţdoročne mení, v súčasnosti ich máme 40 rôzneho zamerania – ako napr. výučba a konverzácia
v cudzích jazykoch, tvorba web stránok, programovanie jednočípových mikropočítačov na báze
jazyka C, krúţky so športovým, turistickým zameraním a pod.

Projektové aktivity
Prostredníctvom Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis
sme v tomto roku realizovali projekty: „Študenti pomôţu zlepšiť vzdelávanie“,
„Tvorba v praxi vyuţiteľného, plno automatizovaného systému“ a „Nastavenie
vozidla a jeho diagnostika pomocou smartfónu“. Cieľom projektov bola
modernizácia a inovácia vzdelávacieho procesu v študijných odboroch
informačné a sieťové technológie, logistika a elektrotechnika. Prínos z týchto
projektov pre školu je 10 780,00 EUR. Z prostriedkov ministerstva školstva sme
realizovali projekt: „Modernizácia vyučovania programov LabVIEW a Multisim
v odborných predmetoch“, zameraný na inováciu vzdelávacieho procesu a na
zvýšenie kľúčových kompetencií učiteľov v oblasti práce s pouţívaním grafického softvéru v
odborných predmetoch. Prínos je 3 584,05 EUR. Naďalej realizujeme projekt: „Zvyšovanie
efektívnosti školských vzdelávacích programov Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste“.

Prijímacie konanie
1. Podmienky prijatia ţiakov:
V školskom roku 2016/2017 budú všetci ţiaci na všetky študijné odbory robiť prijímacie
skúšky okrem ţiakov, ktorí v MONITORe 2016 dosiahli viac ako 90% úspešnosť v slovenskom
jazyku a matematike – títo budú prijatí bez prijímacích skúšok.
Poradie prijatých uchádzačov bude stanovené na základe kritérií schválených pedagogickou
radou školy a Radou školy, ktoré budú zverejnené na webovej stránke školy do 31. januára 2016,
podľa celkového dosiahnutého počtu bodov.
V kritériách budú zohľadnené:
1. výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka
2. výsledky prijímacích skúšok z matematiky
3. priemerný prospech na konci 8. ročníka ZŠ
4. priemerný prospech na polroku 9. ročníka ZŠ
5. výsledky Monitora 9 zo slovenského jazyka
6. výsledky Monitora 9 z matematiky
7. známky zo SJL, MAT, FYZ na konci 8. roč. a v prvom polroku 9. roč.
8. umiestnenie v súťaţiach a olympiádach v regionálnej a celoslovenskej úrovni
Termín I. kola prijímacieho konania je stanovený na 9. mája 2016 a 12. mája 2016.
Termín II. kola prijímacieho konania je stanovený na 21. júna 2016.
2. Na Strednej priemyselnej škole budeme otvárať :
1 triedu odbor
1 triedu odbor
1 triedu odbor
3 triedy odbor
1 triedu odbor
1 triedu odbor

2381 M STROJÁRSTVO grafické systémy a automobilový priemysel
(24 ţiakov)
2675 M ELEKTROTECHNIKA priemyselná informatika (30 ţiakov)
2387 M MECHATRONIKA (30 ţiakov)
2694 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE (90ţiakov)
3968 M LOGISTIKA (28 ţiakov)
3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM (30 ţiakov)

Mená prijatých uchádzačov budú zverejnené na výveske školy i na internete ihneď
po vyhodnotení prijímacích skúšok z jednotlivých predmetov na základe zvolených kritérií podľa
získaného počtu bodov.
Ďalšími dôvodmi, aby ste sa takto rozhodli, sú:
 bohatá krúţková a záujmová mimoškolská činnosť,
 moţnosť získať vodičský preukaz skupiny AM, B1 a B v priebehu vyučovania
po dovŕšení veku 18 rokov,
 moţnosť aktívne sa zapojiť do projektov školy,
 moţnosť pracovať s výpočtovou technikou aj v popoludňajších hodinách,
 moţnosť športového vyţitia sa v dvoch telocvičniach a posilňovni,
 moţnosť stravovania sa v školskej jedálni, ktorá je súčasťou areálu školy,
 moţnosť ubytovania v školskom internáte atď.

Deň otvorených dverí sa v škole uskutoční
10. decembra 2015 od 8oo do 17oo.
tel.: +421 41/420 7411, +421 41/420 7430,+421 41/420 7414, tel/fax: +421 41/ 421 24 61
e-mail: skola@spsknm.sk, internet: www.spsknm.sk

// Ţeláme vám správne rozhodnutie //

Školské vzdelávacie programy:
Školský vzdelávací program Grafické systémy a automobilový priemysel
Kód a názov študijného odboru:
Stupeň vzdelania:
Dĺţka vzdelávania:
Forma štúdia:

2381 M strojárstvo
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
4 roky
denná

Absolventi študijného odboru poznajú
vlastnosti technických materiálov, pracujú
s modelmi
a učebnými
pomôckami
nemeckej firmy FESTO, zaoberajúcej sa
výrobou hydraulických a pneumatických
zariadení. Majú vedomosti z oblasti
strojárskej technológie. Vedia vypracovať
výrobný postup, poznajú moţnosti pouţitia
meradiel a ich aplikáciu v praxi. Sú
pripravení pracovať v oblasti strojárskej
konštrukcie,
navrhovať
jednoduchšie
konštrukčné uzly, poznajú a aplikujú v praxi
technické normy, dokáţu čítať a zhotovovať
technickú dokumentáciu, modelovať súčiastky, skladať z nich zostavy a vytvárať ich animácie
pomocou CAD systémov AutoCAD, Autodesk Inventor a Pro/Engineer. Taktieţ vykonávajú práce
v oblasti technickej prípravy výroby a riadenia výroby pomocou počítačov, predovšetkým
programovanie počítačom riadených CNC obrábacích strojov v programe Sinumerik a CAM
systéme ProManufacturing, aj vo výrobe automobilov. Sú pripravení na štúdium na vysokých
školách predovšetkým technického zamerania.
Školský vzdelávací program Informačné a sieťové technológie
Kód a názov študijného odboru:
Stupeň vzdelania:
Dĺţka vzdelávania:
Forma štúdia:

2694 M informačné a sieťové technológie
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
4 roky
denná

Študijný odbor, ktorý vznikol ako spoločenská poţiadavka
veľkých počítačových firiem etablovaných na slovenskom trhu.
Absolventi sú pripravení na vykonávanie prác v oblasti
diagnostiky, pri hľadaní porúch v oblastiach hardvéru, softvéru
a počítačových sietí, pri návrhu a aplikácii riešenia ochrany
dôleţitých údajov. Zvládnu technickú obsluhu PC a zariadení
na báze mikropočítačov. Vyhľadávajú a pouţívajú programové
produkty typu Open Source. Inštalujú a konfigurujú jednotlivé časti
i celý systém počítača, operačné systémy a aplikačné programy.
Pracujú so serverovými a sieťovými technológiami a databázami,
konfigurujú, inštalujú a udrţiavajú ich. Prostredníctvom meracej
techniky vedia diagnostikovať prevádzkyschopnosť a funkčnosť
jednotlivých častí i celého informačného systému. Orientujú sa
a pracujú v programoch na báze technológií JAVA, vedia
spravovať web servery, a tak sa môţu úspešne zaradiť
do praktického ţivota. Programujú v jazyku C. V priebehu štúdia
môţu byť ich zručnosti potvrdené priemyselnými certifikátmi: ECDL, Cisco CCNA, SQL,
MySQL, Windows Server, Solaris, IBM AIX, Winows, Linux.

Školský vzdelávací program Technické lýceum
Kód a názov študijného odboru:
Stupeň vzdelania:
Dĺţka vzdelávania:
Forma štúdia:

3918 M technické lýceum
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
4 roky
denná

Študijný odbor je určený predovšetkým pre študentov, ktorí chcú ďalej študovať
na vysokých školách ekonomického alebo technického smeru. Obsah štúdia sa pribliţuje
gymnaziálnemu typu. Má v porovnaní s ostatnými študijnými odbormi vyššiu hodinovú dotáciu
matematiky. Toto umoţňuje študentom veľmi dobrú prípravu na prijímacie skúšky na vysokú
školu a vytvára predpoklady na jej úspešné ukončenie. V treťom a v štvrtom ročníku majú študenti
moţnosť zvoliť si podľa svojho záujmu zameranie na ekonomiku (základné pojmy a vzťahy
z ekonomiky, organizácie a riadenia výroby), informatiku (základné pojmy, štruktúra počítača,
programovanie, tvorba web stránok, štruktúra
a návrh počítačových sietí) alebo strojárstvo
(strojárska technológia, návrh a modelovanie
jednoduchých súčiastok, vyhotovenie technickej
dokumentácie
pomocou
CAD
systémov
(AutoCAD, Pro/En-gineer), riadenie CNC strojov
obrábacích CNC v programe Sinumerik a CAM
systéme ProManufacturin).
Po maturite sa budú môcť uplatniť i priamo
v praxi,
a to
buď
v oblasti
výpočtovej
techniky, informatiky, strojárstva alebo v oblasti
ekonomiky.
Školský vzdelávací program Priemyselná informatika
Kód a názov študijného odboru:
Stupeň vzdelania:
Dĺţka vzdelávania:
Forma štúdia:

2675 M elektrotechnika
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
4 roky
denná

Študijný odbor, v ktorom sa študenti oboznámia so zariadeniami pouţívanými
v priemyselnej automatizácii s moţnosťou programovať ich, nastavovať procesné a komunikačné
parametre. Súčasťou základnej odbornej výučby sú aj predmety výpočtová technika, základy
elektrotechniky a elektroniky, elektrotechnické merania, elektrotechnická spôsobilosť, praktické
cvičenia. Budú pracovať s priemyselnými PC, programovať riadiace systémy na báze
mikrokontroléra AVR a systémy PLC. Oboznámia sa so systémom a pouţívaním priemyselných
zberníc, druhmi regulácií, základnými typmi
regulátorov, základmi robotiky. Budú pracovať
so softvérovými produktmi (SCADA software,
riadenie procesov, simulácia, design, overovanie).
Navrhujú priemyselné informačné systémy,
v ktorých súčasne riešia aj otázky bezpečnosti,
ochrany a zdravia pri práci, ako aj starostlivosti o
ţivotné prostredie. V štvrtom ročníku môţu získať
„Osvedčenie o odbornej elektrotechnickej
spôsobilosti": elektrotechnik – §21 v zmysle
vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.. Sú
pripravení na štúdium na vysokých školách.

Školský vzdelávací program Mechatronika
Kód a názov študijného odboru:
Stupeň vzdelania:
Dĺţka vzdelávania:
Forma štúdia:

2387 M mechatronika
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
4 roky
denná

Je to študijný odbor, ktorý je charakterizovaný ako
viacodborový, t.j. zahŕňa podstatné časti študijných
odborov: strojárstvo, elektrotechnika a informatika.
Mechatronickými zariadeniami sú stroje a prístroje, ktoré
obsahujú mechanické a elektronické prvky a súčasne
vykazujú istý stupeň inteligencie. Riadiaca jednotka
obsahuje mikrokontrolér, ktorý je súčasťou napríklad
priemyselných robotov, automatizovaných technologických liniek, prístrojov pre automatizáciu kancelárskych
a inţinierskych prác, automatických práčok, videí a DVD
rekordérov, automobilov a podobne. Študenti pracujú
na najnovších modeloch a učebných pomôckach nemeckej
firmy FESTO, zaoberajúcej sa hydraulikou a pneumatikou, pracujú s logickými automatmi
od firmy Siemens a pomôckami od firmy KIA Motors Slovakia. Programujú mikroprocesory typu
AVR. Dokáţu čítať a zhotovovať technickú dokumentáciu, modelovať súčiastky, skladať z nich
zostavy a vytvárať ich animácie pomocou CAD systémov AutoCAD, Autodesk Inventor
a Pro/Engineer. Dokáţu vykonávať práce v oblasti technickej prípravy výroby a riadenia výroby
pomocou počítačov, a to najmä programovaním počítačom riadených CNC obrábacích strojov v
programe Sinumerik a CAM systéme ProManufacturing. Sú pripravení pre prax v oblasti údrţby
a diagnostiky jednotlivých častí i komplexov riadiacich systémov. Taktieţ môţu pokračovať
v štúdiu na vysokých školách, hlavne so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, riadenie,
informatiku a samozrejme na mechatroniku.

Školský vzdelávací program Logistika
Kód a názov študijného odboru:
Stupeň vzdelania:
Dĺţka vzdelávania:
Forma štúdia:

3968 M logistika
úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A
4 roky
denná

Absolventi tohto študijného odboru sú schopní
vykonávať práce technicko-hospodárskych pracovníkov
vo výrobných, obchodných, dopravných odvetviach, ale
i v oblasti sluţieb (bankovníctvo, poisťovníctvo,
zdravotníctvo, cestovný ruch...). Dokáţu pracovať
s informačným systémom pre riadenie výroby, plánovať
tok činností od prijatia zákazky, jej spracovania,
evidencie,
vytvárania
komplexnej
technickej
dokumentácie, aţ po jej vyhodnotenie. Sú pripravení
vykonávať rôzne
administratívne práce, ovládajú
desaťprstovú metódu písania na počítači. Vedia účtovať
v sústave podvojného účtovníctva, vytvárať účtovné doklady (napr. faktúry, pokladničné doklady,
príjemky a výdajky), spracovávať podklady pre tvorbu plánu výroby, pre cenové kalkulácie.
Na cvičeniach vyuţívajú softvér Omega od firmy Kros, zoznámia sa i s ďalšími produktmi tejto
firmy - programom Alfa a Olymp, a pod. Absolventi tohto odboru sa uţ uplatnili na pracovnom
trhu, alebo pokračujú v štúdiu na vysokých školách.

