Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Rozpis dní praktického vyučovania a teoretické vyučovania podľa kalendária na školský rok
2018/2019.

Systém duálneho vzdelávania je vzdelávaním uskutočňovaným na dvoch miestach. Teoretické
vyučovanie (TV) zabezpečuje stredná odborná škola a praktické vyučovanie (PV) zamestnávateľ.
Organizácia duálneho vzdelávania je upravená vo forme rozvrhu vyučovacích hodín na jednotlivé
kalendárne týždne a na jednotlivé pracovné dni párneho a nepárneho kalendárneho týždňa. Rozvrh
vyučovania spracováva škola. Organizáciu duálneho vzdelávanie vo forme rozpisu jednotlivých dní
teoretického a praktického vyučovania spracováva škola v spolupráci so zamestnávateľmi, s ktorými
škola uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní.
Prerokovanie návrhu školy na organizáciu školského roka a rozvrhu vyučovacích hodín so školou a to
zaradenie dní TV a PV do kalendárnych týždňov v členení na párny a nepárny týždeň a spracovanie
rozvrhu vyučovacích hodín je jedným z krokov prípravy realizácie duálneho vzdelávania pre daný
školský rok.
Odporúča sa v rámci spracovania organizačného zabezpečenia duálneho vzdelávania spracovať rozpis
jednotlivých dní PV a TV na jednotlivé kalendárne mesiace daného školského roka vo forme kalendária
PV.
Rozpis dní TV a PV v kalendáriu školského roka súčasne poskytne plánovaný počet vyučovacích hodín
praktického vyučovania v jednotlivých kalendárnych mesiacoch. V kalendáriu PV sú súčasne
vyznačené sviatky a školské prázdniny, teda dni, v ktorých sa neuskutočňuje vyučovanie. Kalendárium
PV je tak základným podkladom pre plánovanie duálneho vzdelávania.
Zamestnávateľ získa súčasne z kalendária PV aj celkový plánovaný počet hodín poskytnutého
praktického vyučovania za jednotlivé kalendárne roky. Tento počet hodín má vplyv na nárok
zamestnávateľa na zníženie základu dane pre daň z príjmov o 1600 € alebo o 3200 € za každého žiaka
s učebnou zmluvou, ak poskytoval požadovaný počet hodín praktického vyučovania. Súčasne môže byť
použití pri sledovaní nároku zamestnávateľa na príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania, ak
zamestnávateľ nie je malým alebo stredným podnikom.
Kalendárium PV môže použiť škola a zamestnávateľ pri spracovaní organizačného zabezpečenia
duálneho vzdelávania aj s cieľom zabezpečiť organizáciu TV a PV v jednotlivých mesiacoch čo
najoptimálnejšie z pohľadu prípravy žiakov na povolanie, z pohľadu optimálne personálneho
zabezpečenia duálneho vzdelávania ako aj z pohľadu uplatnenia daňových benefitov zamestnávateľa v
celom rozsahu podľa zákona o dni z príjmov a vzniku nároku na príspevok na zabezpečenie praktického
vyučovania, ak zamestnávateľ nie je malým alebo stredným podnikom.
Vzorové kalendária PV na školský rok 2018/2019 sú zverejnené samostatne ako excel dokumenty.
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