
 
  

 
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka 
Saleziánska 18, 010 01 Žilina 
tel.: 0911 344 848, IČO: 00652512 
www.sjoroza.sk, e-mail: sos@sjoroza.sk 
 
 
 
     Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka je saleziánska škola, v ktorej sa žiaci osobnostne, odborne a duchovne 
pripravujú na život. Naším cieľom je celkový rozvoj mladého človeka. Výchova a vzdelávanie prebieha podľa 
preventívneho systému don Bosca, ktorý sa snaží predchádzať zlu a rozvíjať dobré schopnosti mladých. Napĺňame to 
prostredníctvom aktívnej asistencie pedagógov medzi žiakmi, čím sa vytvára výchovné prostredie, v ktorom sa mladí 
ľudia môžu pripraviť na svoju budúcnosť, aby boli dobrými a zodpovednými občanmi. 
 
Trojročné učebné odbory: 
 
- autoopravár- mechanik  2487 H 01     https://www.sjoroza.sk/a/autoopravar  
- autoopravár- elektrikár  2487 H 02 
- autoopravár- lakovník   2487 H 04 
- stolár                3355 H         https://www.sjoroza.sk/a/stolar  
- murár   3661 H         https://www.sjoroza.sk/a/murar  
 
Podmienky prijatia 
- bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov 
- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ 
- zdravotná spôsobilosť uchádzača 
- pohovor s prijímacou komisiou 

 
Pre absolventov trojročných učebných odborov ponúkame možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu 
s maturitou.      
 
Štvorročný študijný odbor: 
 
- grafik digitálnych médií 3447 K     https://www.sjoroza.sk/a/grafik-digitalnych-medii   
- zameraný na spracovanie fotografie, videa a zvuku, prípravu do tlače, grafickú tvorbu web stránok a web design 
 
Podmienky prijatia:  
- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ 
- zdravotná spôsobilosť uchádzača 
- úspešné vykonanie prijímacej skúšky z MAT, SJL 
- vykonanie praktickej skúšky zameranej na priestorové vnímanie (kresba zátišia podľa predlohy), počítačovú 

zručnosť (reprodukcia novinovej stránky v programe MS Word podľa predlohy) a test záujmu (otázky z oblasti 
informatiky, médií a grafiky) 

 
Iné možnosti 
 ubytovanie a stravovanie v školskom internáte 
 bohatá ponuka záujmových krúžkov 
 moderné formy vyučovania 
 možnosť získať certifikát SOPK 
 skúsenosť praxe vo firmách s možnosťou zamestnania 
 zapájanie sa do projektov a súťaží 
 

Srdečne Vás pozývame na návštevu našej web stránky, viac na www.sjoroza.sk, 
https://www.facebook.com/SOSsvJozefaRobotnika , https://www.instagram.com/sossvjozefarobotnika/ , 
https://www.youtube.com/user/SOSJozefaRobotnika  


