
SPŠ STAVEBNÁ V ŽILINE?
DOBRÁ VOĽBA PRE DEVIATAKOV
Škola so 60-ročnou tradíciou prístupnámodernému vyučovaniu.
AKSTE ŽIACI 9. ROČNÍKAA
ROZHODUJETE SA, KTORÚ
ŠKOLU SI VYBERIETE,
SKÚSTE SA ZAMYSLIEŤ
NADTÝM, ČOVÁMPONÚ-
KA SPŠS V ŽILINE.
Stredná priemyselná škola

stavebná v Žiline je jednou
z mála stredných priemy-
selných škôl stavebných na
Slovensku, ktorá si dlhodobo
drží popredné umiestnenie
v rebríčku hodnotenia škôl
podľa kvality vzdelávania
spracovaného Inštitútom
pre ekonomické a sociálne
reformy INEKO.

SPŠ stavebná:

y sasnažío jedinečnosť,
výnimočnosť, ktorá je prí-
stupnámodernému vyučo-
vaniu, novýmpomôckam,
didaktickej technike, ale aj
školou, ktorej výnimočnosť
spočíva v 60-ročnej tradícii,
v skúsenostiach a v odbor-
ných vedomostiach učiteľov,
y sanachádzav centre

mesta s pohodlným, peším,
prístupomna autobusovú, či
železničnú stanicu,
y jev tesnejblízkosti au-

tobusovej zastávkyMHD,
a teda v spojení s celým
mestoma tiež s Domovmi
mládeže,
y sazapojenímdopro-

jektu Premena tradičnej
školy namodernú, stala
modernou školou a získala
vybavenie najmodernejšou
didaktickou technikou,
y jevybavenánovými

zrekonštruovanými pries-
tormi, kdemôžu žiaci rozví-
jať svoju fantáziu a tvorivosť
v oblasti projektovania sta-
vieb, jazykov,matematiky
a iných predmetov,
y priestorynarelaxs veľ-

kou zrekonštruovanou telo-
cvičňou spojenou s aulou,
y máučiteľovzapálených

pre svoju prácu, z ktorých
väčšina učiteľov odborných
predmetov absolvovalo túto
školu, vážia simožnosť pô-
sobiť na tejto škole a naďalej
udržiavať jej dobrémeno
a postavenie na trhu stred-
ných odborných škôl,

y umožňuježiakomot-
vorene komunikovať s uči-
teľmi, žiacimajúmožnosť
pripomienkovať prácu uči-
teľov, rozprávať o problé-
moch školy, predkladať ná-
vrhy na zlepšenie, riešiť ne-
dostatky.
y nawebstránkacha fa-

cebooku školy umožňuje
študentoma ich rodičom
okamžite sa informovať
o podujatiach a aktivitách
školy a o všetkomdôležitom,
na čo je potrebné upozorniť,
y umožňuje rodičom,

prostredníctvom interneto-
vej žiackej knižky, byť neus-
tále v kontakte so školou,
sledovať študijné výsledky,
školské i mimoškolské akti-
vity svojich detí,
y mávyučovanienie len

v laviciach, ale vyučovaním
sa stáva zážitok z odborných
exkurzií, odborných pred-
nášok a rôznych kultúrnych
podujatí.

Čím sa škola eštemôže
popýšiť?

y Ješkolou,kde takmer
75 % žiakov odchádza úspeš-
ne študovať na vysoké školy
a z ich úst počujeme slová
chvály a vďaky za vedomosti
a zručnosti, ktoré získali
práve na tejto škole,
y SPŠstavebnáv Žiline

skončila v poslednomhod-
notení stredných odborných
škôl rebríčku hodnotenia

škôl podľa kvality vzdeláva-
nia spracovaného Inštitú-
tompre ekonomické a so-
ciálne reformy INEKOna 1.
mieste v rámci Žilinského
kraja a na 19.mieste zo všet-
kých odborných škôl na Slo-
vensku,
y Vsúčasnostipatrí

školamedzi popredné stred-
né priemyselné školy sta-
vebné na Slovensku, čomu
nasvedčujú dosiahnuté vý-
sledky žiakov školy v rôz-
nych celoslovenských, ale aj
zahraničných súťažiach.
Patria k nim celoslovenské
súťaže Velux, YTONG, Sem-
melrock, kde každý rok sa
žiaci umiestňujú na popred-
nýchmiestach, ale aj súťaže
zahraničné , ako jemedzi-
národná súťaž v 3D projek-

tovaní v Českých
Budějoviciach,medzinárod-
ná geodetická súťaž IG 5
Garmin, alebo STAVOKSVUT
Brno – konferencia spojená
s prezentovanímprác štu-
dentov stredných škôl.
Rovnako boli žiaci úspešní

v súťaži Stredoškolský pod-
nikateľský zámer 2020, kde
sa žiak SPŠ stavebnej
umiestnil na 1.mieste.
y Školazískalaoznačenie

Fakultná stredná škola
Hornicko-geologické fakulty
VŠB-TUOstrava, ako prvá
stredná škola so študijným
odboromgeodézia, karto-
grafia a kataster na Sloven-
sku, za rozvoj a skvalitňova-
nie vzdelávania s cieľom
zvýšiť uplatnenie absolven-
tov na trhu práce.

z Modernáučebňa.

z Žiaci SPŠ stavebnej po celoslovenskomkole súťažeVelux.
z Foto: Zdroj: SPŠ stavebná

z Telocvičňa z Ihrisko v areáli školy.

z Ing. EvaKucharová aj riaditeľ
školy Ing. JozefĎuriník boli žiakmi

školy.

z Školské kolo súťažeVelux.

z Prezentácia školy na stavebnomveľtrhuConecoBratislava.

z Vyučovanie na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Žiline.

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ
Veľká okružná 25, 010 01 Žilina 

TEL.:041/5621528, spssza@spssza.sk

V školskom roku 2021/2022 otvárame študijné odbory: 

 3650 M - STAVITEĽSTVO

 3917 M 06 - TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY 
         – V STAVEBNÍCTVE

 3692 M - GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER

Odbor 3650 M – STAVITEĽSTVO ponúka po 1. ročníku 
žiakom možnosť výberu voliteľných predmetov 

so zameraním na: 
 pozemné staviteľstvo
 dopravné staviteľstvo
 stavebný a realitný manažment
 rekonštrukcie a modernizácie budov
 požiarna ochrana

Počet prijímaných žiakov do 1. ročníka je:
 pre odbor 3650 M Staviteľstvo – 110 žiakov
 pre odbor 3917 M 06 Technické a informatické služby  
 v stavebníctve – 10 žiakov
 pre odbor 3692 M Geodézia, kartografia  
   a kataster – 24 žiakov

Podrobné informácie o škole, o študijných odboroch,  
o aktivitách školy v čase vyučovania, ale aj  

o mimoškolských aktivitách nájdete na www.spssza.sk,  
kde sa dozviete všetko, čo Vás zaujíma. 
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