A ROZSNYÓI FÁBRY ZOLTÁN ALAPISKOLA
ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

Elérhetőségeink:

a 2013/2014-es tanévben

Címünk: J. A. Komenského 5
04801 Rožňava - Rozsnyó
telefon: 058/7885490 - igazgatóság
058/7885491 - iroda
fax: 058/7885491

kibővített tanulmányi lehetőségeket kínál
mesterlevél illetve érettségi bizonyítvány
megszerzésére.

e-mail: zsfabryhoroznava@gmail.com
weboldal: www.zsfabrv.sk
és persze a FACEBOOKon

Iskolánk kódja 683032

Te mit választanál?

6489 H 00 vendéglátó

6403 4 00 vállalkozás a szakmák és szolgáltatások
területén

A szakma abszolvense képes önállóan dolgozni a közétkeztetés
területén, éttermekben, szállodákban vagy a közétkeztetés egyéb

E szak teljes középfokú végzettséget nyújt, amely a szolgáltatások

intézményeiben.

területén működő kis- és középvállalkozásokra irányul. A tanulmányi

6456 H 00 fodrász

szak elvégzése egy saját vállalkozás megalapítását és sikeres

A fodrász szakma végzősei a női és férfi szakágban egyaránt biztos

működtetését teszi lehetővé, de főiskolán illetve egyetemen történő

kezű szakemberek, akik nyitottak az új trendekre, a változó

továbbtanulási lehetőséget is biztosít.

technikákra és lépést tudnak tartani a divat állandóan változó

tanulmányi idő: 2 év (nappali tagozat vagy levelező tagozat)

világával.

felvétel kritériumai: szakmunkás bizonyítvány

3668 H 00 építőmester

egészségügyi alkalmasság
iskolai végzettség: érettségi bizonyítvány

A szak magába foglalja a kőműves, épületszigetelő, festő, ács szakmák
alapjait. Látva az építészet iránt egyre fokozódó társadalmi igényt,

Előnyeink

az új szak bevezetésével tisztességes megélhetést, biztos egzisztenciát
kínálunk diákjaink számára.

A három szakra egyaránt vonatkozik:
tanulmányi idő: 3 év
felvétel kritériumai: az alapiskola sikeres befejezése
egészségügyi alkalmasság
iskolai végzettség: szakmunkás bizonyítvány













az oktatás minden tantárgyból magyar nyelven folyik
emelt óraszámban tanulhatsz világnyelveket /angol, német/
minden évfolyamban számítógépes képzésen veszel részt
WIFI
szakkörök széles választéka /zumba, céllövészet, rovásírás…/
bővítjük a szakmákkal kapcsolatos tanulmányi kirándulásokat
minőségi oktatásban részesülsz
megalapozhatod a magánvállalkozói jövődet
rendszeresen járunk színházba
korszerű felszereltség
kellemes légkör

Mi téged
választanánk!

Tisztelt szülők, kedves diákok,

Szakközépiskola

a megfelelő középiskola megválasztása jelentős

Komenszky u. 5, 04801 Rozsnyó
telefon/fax: 058/7885491, 058/7885490
e-mail: zsfabryhoroznava@gmail.com * www.zsfabrv.sk
facebookon: Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola

Épen ezért e lépést alaposan meg kell fontolni, fel
kell mérni minden lehetőséget.
Amit nyújtani tudunk:

A 2013/2014 - es tanévben a következő szakok nyílnak:

6489 2 00 VENDÉGLÁTÓ

(15 diák)

6456 2 00 FODRÁSZ

(15 diák)

3668 2 00 ÉPÍTŐMESTER

feladat, amely hatással van a diák egész jövőjére.

(8 diák)

 minőségi oktatás (szakmunkás bizonyítvány)
 szakmai gyakorlat - Három Rózsa, Pizzeria Sauna, GasTel,
Asia, 100P, Apetit, Inkuba, Pelsőci AI étterme, Hotel Bodva,
 szakmai gyakorlat - iskolai fodrász szalon
 szakmai gyakorlat - építkezési cégeknél, magánvállalkozóknál
 étkezés az iskolai étteremben
 szállás
 a szociálisan hátrányos helyzetű diákokat ösztöndíjban
részesítjük (44,41 €, 31,09 €, 22,21 € - előmeneteltől függően)
 szakkörök széles választéka
 tanulmányi kirándulások
 korcsolyázás, úszótanfolyam
 idegen nyelvek oktatása: angol, német, orosz
 egy saját vállalkozás megalapításának, sikeres működtetésének
lehetősége
 érettségi megszerzése a felépítményi szakon

A felépítményi szakközépiskola a szakmai végzettséggel
rendelkezőknek biztosít tanulási lehetőséget. A hallgatók 2 év alatt
juthatnak el az érettségi vizsga lehetőségéig nappali vagy levelező
tagozaton.

