Charakteristika školy
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Jedna z najstarších železničiarskych škôl v Rakúsko-Uhorsku – 130 ročná Stredná odborná škola
dopravná Martin-Priekopa spája v sebe tradíciu i modernosť. Nastúpila cestu návratu ku svojim koreňom –
k železničnej doprave.
Vybavenie školy železničiarskymi dielňami, dvoma školskými internátmi, výbornými podmienkami pre
šport a vyžitie, rovnako ako i železničný uzol Vrútky, ktorý spája Prahu – Košice, Vrútky- Zvolen vytvorili
podmienky pre štúdium a prax v železničnej doprave. Po podpísaní zmluvy o spolupráci so Železnicami
Slovenskej republiky, škola spolu s Košicami a Trenčínom zabezpečuje duálne vzdelávanie mladých ľudí
pre železničnú dopravu.
Najväčší záujem zo železničných spoločností je o študijné odbory mechanik elektrotechnik,
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle, operátor prevádzky a ekonomiky dopravy a v učebných
odboroch sú potrební odborníci z odborov železničiar, elektromechanik a v novovzniknutom odbore
mechanik železničnej prevádzky.
V školskom roku 2016/17 sme vstúpili do duálneho vzdelávania s 15 žiakmi.
V školskom roku 2018/19 železničné spoločnosti potrebujú 153 žiakov.
Vzhľadom na vek zamestnancov v železničnej doprave treba neustále mladých odborníkov v tomto
remesle dopĺňať. Veríme, že počet žiakov zapojených do duálneho systému vzdelávania aj vďaka
zaujímavému štipendijnému programu bude stúpať a ich kvalita potvrdí, že škola vychováva kvalitných
zamestnancov pre prax.
Doprava je odbor, ktorý má budúcnosť a to sme prezentovali aj v akcii Ministerstva dopravy a výstavby SR
„ Študuj dopravu “ vo Vrútkach. Akciu navštívili žiaci a ich rodičia nielen z regiónu Turiec, ale aj z ostatných
regiónov stredného Slovenska.
Každoročne sa aktívne zúčastňujeme:


na medzinárodnej informatickej súťaži iBobor



v rámci týždňa vedy a techniky Žilinská univerzita organizuje zaujímavé odborné prezentácie



do súťaží SOŠ, Zenit a ENERSOL. Na krajskom kole Enersol i žiaci obsadil 1 miesto v hlavnej
a druhé miesto v propagačnej kategórii.



študenti tretieho ročníka sa zúčastnili Technickej olympiády v rámci projektu Erazmus
a obsadili III. miesto, v celkovom poradí škôl sa SOŠD umiestnila na 4. mieste



v súťaži Priechody bez nehody žiaci obsadili I. miesto v ŽSK a vyhrali raftingový výlet po rieke
Váh



Vo fotografickej súťaži AMFO 2017 žiačka obsadila II. miesto v regionálnom kole



v rámci celoslovenskej prezentačnej výstavy „Mladý tvorca“ v súťaži Maják pre dopravu naši
žiaci obsadili IV. miesto



v súťaži Turiec Maľovaný v oblastnom kole naši žiaci svojimi prácami obsadili I. a II. Miesto



škola sa zapojila do projektu Tatranskí rytieri, ktorý je zameraný na ochranu prírody



víťazstvo v štafete na OK v atletike,



zúčastnili sme sa projektu programu Erazmus + v oblasti inovácií a výmeny osvedčených
postupov. Projekt je zameraný na žiakov s poruchami učenia, najmä na dyslektické deti,
ktoré sa vzdelávajú na stredných školách.



Zapojili sme sa do programu Erazmus + v rámci projektu „Výmenné stáže zamerané na
logistiku v doprave“ s partnerskou organizáciou v Českej republike



zúčastnili sme sa na projekte „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej
gramotnosti „ v rámci rozvojových projektov regionálneho školstva, ktorých vyhlasovateľ je
MŠ

