Stredná odborná škola dopravná
Martin-Priekopa
Žilinský samosprávny kraj-zriaďovateľ
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Učebný odbor : 3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy
Možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania!!!
Základné údaje:

dĺžka prípravy: 3 roky

odbor je určený pre chlapcov a dievčatá
Základné podmienky pre prijatie:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

zdravotná spôsobilosť uchádzača
Spôsob ukončenia prípravy:

záverečná skúška
Poskytované vzdelanie:

stredné odborné vzdelanie, ktoré zahŕňa všeobecné vzdelanie a odbornú prípravu pre
výkon príslušného povolania

kvalifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3C
Stručný opis odboru:
Učebný odbor poskytuje absolventom vedomosti o zabezpečovaní poštovej prevádzky
a prepravy, peňažnej a pokladničnej služby, triedení a spracovaní zásielok na poštovú
prepravu (listové a balíkové zásielky), oboznamuje so spracovaním zásielok počas prepravy
poštovými kurzami (vlaková, automobilová a lietadlová pošta), zhotovovaním záverov
a výmenou záverov.
Možnosti ďalšieho vzdelávania absolventov:

v nadväznom nadstavbovom študijnom odbore, ktorý trvá 2 roky v dennom štúdiu.
Absolvent takto získa ÚSO vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, potom je pre neho
otvorená cesta na VŠ alebo pomaturitné štúdium.
Zdravotné požiadavky na uchádzača:
O prijatie do učebného odboru sa môžu uchádzať chlapci a dievčatá s dobrým zdravotným
stavom. Neprichádzajú do úvahy chlapci a dievčatá s poruchami pohybového ústrojenstva,
s chronickými chorobami dýchacieho ústrojenstva, s významnými hemodynamickými
chybami srdca a ciev, so záchvatovými stavmi akéhokoľvek pôvodu, s duševnými chorobami
alebo poruchami správania sa, poruchami sluchu a s vážnejšími poruchami zraku. Do
uvedeného učebného odboru môžu byť prijatí len uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť
posúdil a písomne potvrdil dorastový lekár.
Profil absolventa:
v oblasti odborného vzdelania absolvent:

ovláda podstatu a princípy ekonomických vzťahov v poštovej a bankovej službe

pozná organizáciu š. p. Slovenská pošta, a. s. Poštová banka a mechanizmus ich
spolupráce

pozná pracovné postupy, funkcie a hlavné metódy spracovania poštových zásielok
prevádzkových údajov s využitím mechanizačných prostriedkov a výpočtovej techniky

ovláda základy automatizácie pre triedenie, spracovanie dokladov a zásielok

pozná organizačnú štruktúru poštovej prepravnej siete v tuzemskom aj medzinárodnom
styku, zaradenie vybraných miest do poštovej prepravnej siete, štátov do svetadielov,
významnejších miest do štátnych celkov
Možnosti uplatnenia:

administratívno - technický pracovník

referent

úradník na poštách a v príbuzných odboroch

pokladník a pracovník v príbuzných odboroch

Kontakt: Zelená 2
Tel.: 043/4282204, 4281486
E-mail, www: sosdmt@sosd.sk, www.sosd.sk

