
2009 
Pridružená škola UNESCO 
za dlhoročné aktivity v oblasti kultúry

2008-2011 
Sociálne štipendiá  
Viacerí žiaci našej školy využili možnosť štúdia na zahraničných stredných školách a 
strávili jeden školský rok (3. ročník) v zahraničí.

2004-2006 
Projekt Umenie búra hranice medzi ľuďmi 
Európska značka 

S partnerskou rakúskou školou Schule 
Maria Regina vo Viedni sme realizovali 
animačné aktivity, zamerané na interpretácie 
známych umeleckých diel, komunikačným 
jazykom bol anglický a nemecký jazyk.

Za realizáciu tohto projektu škola získala ocenenie 
Európska značka za kvalitu vyučovania cudzích 
jazykov

2000-2003
Projekt Sokrates - Textil bez obmedzenia  
Partnerské školy: Belgicko VTI - Waregem, Stredná priemyselná škola textilná
             Česká republika - Stredná odborná škola a OU Varnsdorf
             Litva - Stredná odevná škola Klajpedy
Projekt bol zameraný na spoluprácu vo výtvarníctve, návrhárstve, hudbe. 
Komunikácia prebiehala v angličtine. 
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Študijné odbory
 
7649 6 učiteľstvo pre materské školy a 
vychovávateľstvo
4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy 
2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium 
   popri zamestnaní
absolventi pôsobia ako učitelia v materských školách, 
ako vychovávatelia v školských kluboch detí a pod.
 

7662 6 animátor voľného času
4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy 

absolventi sa úspešne uplatňujú ako animátori
v cestovnom ruchu, v kultúrnych a rekreačných 

zariadeniach, v centrách voľného času atď.

7669 6 pedagogické lýceum
4-ročné denné štúdium pre absolventov základnej školy
absolventi získajú základy z oblasti psychológie, 
pedagogiky a metodiky práce so znevýhodnenými 
klientmi, môžu pracovať ako osobní asistenti učiteľa alebo 
pokračovať v štúdiu na vysokej škole

projektY a ocenenia

 2010-2012  
 WE HAVE SAME COLOURs
 partnerské školy:  Poľsko - Gimnazium Monky
              Veľká Británia - Birmingham

Cieľom dvojročného projektu je zblížiť žiakov rôznych kultúr pomocou fotografie a 
umožňiť im objavovať podobnosti a rozdiely medzi európskymi kultúrami a motivovať 
ich učiť sa európske jazyky. Žiaci cez fotografiu a výtvarné práce predstavia seba, 
svoje rodné mesto, región a kultúru. 
Komunikácia prebiehala pomocou IKT prostriedkov a cudzích jazykov 
anglicky, poľsky.


