
Nevieš či sa máš prihlásiť na našu školu ? 

• Baví ťa matematika a fyzika a mal si z nich dobré známky (1, 2-ky na vysvedčení) ? 

• Rád pracuješ s počítačom, zaujímaš sa nielen o počítačové hry, ale i o poskladanie počítača, 
počítačové programy, tvorbu webových stránok a iné ? 

• Dokážeš si zapájať jednoduché elektrické obvody, opravovať niektoré spotrebiče ? 

• Si praktický, rád riešiš konkrétne úlohy a skúšaš veci na základe pokusu a omylu ? 

• Máš pozorovacie schopnosti a priestorovú predstavivosť ? 

• Dobre si pamätáš grafy, obrázky alebo čísla ? 

• Ak si odpovedal  najmenej na 4 otázky kladne (vrátane prvej), porovnaj sa s charakteristikami, 
ktoré má väčšina  žiakov našej školy. 

 

Čo charakterizuje väčšinu našich žiakov ? 

• na vysvedčeniach II. stupňa ZŠ mali najhoršiu známku 3-ku (okrem MA, FY) 

• majú lepšie rozvinuté neverbálne schopnosti ( pozorovanie, konkrétno-praktické myslenie, 
predstavivosť) než verbálne schopnosti ( rečové myslenie, vyjadrovacie schopnosti, jazykovú 
pamäť) 

• častejšie majú nadpriemerné rozvinuté neverbálne alebo matematické schopnosti, resp. oboje 

• učia sa najlepšie využívaním sluchovej pamäti (zapamätajú si lepšie to čo počujú, než to čo 
čítajú) alebo pohybovej pamäti ( pamätajú si skôr dej, postup praktickej činnosti, učia sa pri 
chôdzi alebo striedaním polôh pri učení) 

• nemajú radi stereotypné, nudné a zdĺhavé činnosti 

• baví ich práca s počítačom a šport 

 

Ak  sa niektoré charakteristiky na teba vzťahujú a myslíš si, že máš na elektrotechnickú školu 
predpoklady, ale ešte si neni istý, tak sa poraď s rodičmi, so psychológom (môžeš prísť aj k nám na 
školu), prípadne navštív Deň otvorených dverí na našej škole, ktorý býva začiatkom školského roka. 
Prečítaj si študijný program a špecializácie, ktoré sa tu študujú. Ak chceš študovať aj na VŠ 
technického smeru, tak naša škola ťa na ňu dobre pripraví. Správna voľba školy je cestou k tvojej 
spokojnosti a profesionálnej kariére ! 

 


