SOŠ LESNÍCKA V TVRDOŠÍNE
Vám zaistí kvalitné odborné vzdelanie
Zabezpečuje vzdelávanie pre žiakov, ktorí ukončili základnú školu, v oblasti:

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
POĽNOHOSPODÁRSTVA
STROJÁRSTVA

ŠKOLA MÁ VLASTNÚ AUTOŠKOLU a ZVÁRACIU ŠKOLU

Ponuka ŠTVORROČNÝCH študijných odborov
maturita + výučný list + oprávnenia
OPERÁTOR LESNEJ TECHNIKY
MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ
Ponuka TROJROČNÝCH učebných odborov
záverečná skúška + výučný list + oprávnenia
MECHANIZÁTOR LESNEJ VÝROBY
AGROMECHANIZÁTOR , OPRAVÁR
MECHANIK OPRAVÁR– LESNÉ STROJE A ZARIADENIA
Ponuka NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA 3+2 roky– získanie maturity

MECHANIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA
LESNÉ HOSPODÁRSTVO
VIAC INFO:
facebook: soš lesnícka Tvrdošín

web stránka: www.soultv.sk
POZRI: prehľad odborov,
foto návšteva školy,
videá o nás

Projekty a partnerstvá
4x projekt Leonardo, 2x Erasmus + –
získanie nových kompetencií- spolupráca so školami Vysoké nad Jizerou,
Bzenec, Svoboda nad Úpou, Frídek
Místek, Babiogorsky Park Narodowy,
Stary Sacz - Poľsko, Enviroprojekty,

POZOR !!! NOVÝ OBOR štvorročný s maturitou + výučný list +
oprávnenia z oblasti STROJÁRSTVA :

MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ
STROJÁROM sa ponúkajú široké možnosti uplatnenia, preto vzdelávací
program a príprava žiakov má široký záber v oblasti výroby, obsluhy
a opravy strojov a zariadení.
Uplatnenie:

obsluha a údržba CNC strojov ,

v oblasti výroby a opravy automobilov,

zváranie plynom a elektrickým oblúkom,

obrábanie kovov,

zámočníctvo, inštalatérstvo,

tvárnenie, lisovanie, zlievanie,

v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (solárne panely,)
Absolvent vie:
obsluhovať, opraviť, previesť údržbu CNC strojov, aj obrábacích
konvenčných strojov, použiť softvérové aplikácie- kresliť súčiastky
v 2D a 3D zobrazení, pozná vlastnosti a technologický postup spracovania technických materiálov, základné technologické postupy ručného a
strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania,
zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a
výrobkov, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav, čítať
technické výkresy, pozná technické normy, technické predpisy, ovládať
prácu s meradlami, s diagnostickým zariadením a servisno- informačnými
prístrojmi.
OPRÁVNENIA:
zváranie plynom a elektrickým oblúkom
získanie oprávnenia na riadenie osobného vozidla

4- ročný odbor OPERÁTOR LESNEJ TECHNIKY :
maturita - výučný list - oprávnenia
3– ročný odbor MECHANIZÁTOR LESNEJ VÝROBY :
záverečná skúška - výučný list - oprávnenia
Absolvent ovláda činnosti súvisiace s obsluhou a
údržbou lesných strojov a zariadení. Vie riadiť
a organizovať prácu v pracovných skupinách
v lesníckej prvovýrobe, vie posúdiť vhodnosť využitia
a nasadenia lesných strojov. Pozná zásady pestovania a ochrany lesa.
ZÍSKANÉ OPRÁVNENIA: vodičské oprávnenie
pre osobné auto, traktor, nákladné auto do 7,5 tony, oprávnenie pre sústreďovanie dreva s lesným
a univerzálnym kolesovým traktorom, vývoznou
kolesovou súpravou, oprávnenie pre prácu s hydraulickou rukou, krovinorezom, pilčícky preukaz..
3+2 ročný LESNÝ HOSPODÁR
maturita - výučný list– oprávnenia

Absolvent je kvalifikovaný riadiť lesnú hospodársku
jednotku štátneho, alebo neštátneho sektoru, hospodársku jednotku lesný obvod, lesnú správu.
ĎALŠIE MOŽNOSTI ŠTÚDIA :
SVOBODA NAD ÚPOU rozšírenie oprávnení o harvestor a lanové
systémy – pre trojročný odbor mechanizátor lesnej výroby, aj štvorročný odbor operátor lesnej techniky – Česká lesnícka akadémia
Trutnov .
Technická univerzita Zvolen- lesné hospodárstvo– pre maturantov .

3- ročný odbor MECHANIK OPRAVÁR—lesné stroje
a zariadenia :
záverečná skúška - výučný list - oprávnenia
pripravuje absolventov schopných vykonávať kvalifikované
činnosti pri nastavovaní, obsluhe, údržbe a opravách mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení používaných v lesnom hospodárstve. ručné a strojové spracovanie
kovov. PRAX AJ V OKOLITÝCH PNEUSERVISOCH.
ZÍSKANÉ OPRÁVNENIA: vodičské oprávnenie pre
osobné auto, traktor, nákladné auto do 7,5 tony, pilčícky preukaz, zváračský preukaz – dve metódy.
Možnosť: pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu
v odbore MECHANIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO
HOSPODÁRSTVA získať maturitu.
3- ročný odbor AGROMECHANIZÁTOR- OPRAVÁR
záverečná skúška - výučný list - oprávnenia
Pripravuje absolventov schopných vykonávať kvalifikované činnosti pri nastavovaní, obsluhe, údržbe a opravách
mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení používaných v poľnohospodárstve a v službách. Prax v poľnohospodárskych družstvách.
ZÍSKANÉ OPRÁVNENIA: vodičské oprávnenie pre
osobné auto, traktor, nákladné auto do 7,5 tony, pilčícky preukaz, zváračský preukaz, oprávnenie pre prácu s hydraulickou rukou. Možnosť pokračovať v 2 ročnom nadstavbovom štúdiu v odbore mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a získať maturitu.
nadstavbový 2 ročný odbor s maturitou
Mechanizácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

