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Vážený pán primátor,
Vážená pani starostka, vážený pán starosta,

už po deviaty raz sa väčšina stredných škôl v zriadbvatelskej pôsobnosti Bratislavského
samosprávneho kraja stretne v Bratislave a po druhý raz aj v Pezinku, Senci a Malackách na
podujatiach pod názvom Župné školy pre Teba.

Výber odborného vzdelávania je jedno z kl'účových rozhodnutí v živote mladého človeka
a preto je naším cielbm podať žiakom deviatych ročníkov a ich rodičom pomocnú ruku
a ul'ahčiť im rozhodovanie pri výbere profesijného zamerania. Je dôležité nájsť strednú školu,
ktorá mladých nielen naučí, ale aj naplní ich očakávania pútavým, odborným a zábavným
spôsobom. Z tohto dôvodu si dovol'ujem dať do Vašej pozornosti podujatia, kde sa prezentujú
naše stredné odborné školy a kde žiacĺ budú mať príležitosť stretnúť pedagógov a študentov i
oboznámiť sa s ponukou odborného vzdelávania v kraji:
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ŽupruÉ šrolv v AVloNE, Avion Shopping Park, lvanská cesta 16, Bratislava
ŽupľÉ šĺolv PRE TEBA - PEzlNoK, Dom kultúry _ Pezinské kultúrne centrum,
Holu byho tI4/ 42, Pezinok
ŽupruÉ šrolv PRE TEBA - sENEc, Stredná odborná škola automobilová
a podnikania, Kysucká 14, Senec
ŽupruÉ šxolY PRE TEBA - MALACKY, Športová hala Malina, Sasinkova go:./z,

Malacky

V tejto súvislosti by som Vás rád požladal o spoluprácu pri informovaní verejnosti o týchto
podujatiach formou oslovenia riaditelbv základných škôl a/alebo zverejnenia informácií na
úradných informačných tabuliach, na stránke Vášho úradu, v miestnych periodikách, a pod.
Materiály na zverejnenie na mestských či obecných webstránkach, prípadne na stránkach
záujmových alebo iných relevantných organizácií, nájdete na tomto linku
https://strednapremna.sk/bannerv/. Komplexné informácie o stredoškolskom štúdiu
v bratislavskom kraji sprostredkuje špeciálne zriadená webstránka www.strednapremna.sk.

Vopred Vám vel'mi pekne ďakujem za podporu a spoluprácu.
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