ŠTUDUJ S PODPOROU ZAMESTNÁVATEĽOV
formou DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
v Strednej odbornej škole železničnej v Košiciach!
DUÁLNE VZDELÁVANIE žiakov stredných odborných škôl funguje dnes
v mnohých európskych krajinách. Zvyšuje kvalitu stredného odborného vzdelávania, ponúka
žiakom vzdelanie orientované na prax, s prepojením už získaných teoretických vedomostí.
Žiaci sú odborne vzdelávaní priamo vo výrobných podnikoch, ktoré im poskytujú cenné
odborné zručnosti, formujú v nich pracovné návyky, zmysel pre poriadok, disciplínu,
sebarealizáciu. Budúci zamestnávatelia si zároveň vychovávajú zručných kvalifikovaných
pracovníkov.
Stredná odborná škola železničná v Košiciach, ako jediná svojho druhu na Slovensku je
už dlhoročne realizátorom úspešného prepojenia teórie s praxou. Vo svojich vzdelávacích
programoch úzko spolupracuje v rámci odborného vzdelávania s budúcimi zamestnávateľmi
svojich absolventov, pripravuje ich v oblasti strojárstva, elektrotechniky, komercie
a marketingu.
V zmysle Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave je škola príkladom aktívnej
spolupráce zamestnávateľov strojárskych, elektrotechnických spoločností pri podpore
praktického vyučovania. Zákon o odbornom vzdelávaní otvoril výrobným podnikom širšie
možnosti spolupráce s odbornými školami, preto žiaci absolvujú odborný výcvik priamo
v podnikoch na základe už dlhoročne uzatvorených zmlúv o odbornom vzdelávaní a príprave
žiakov, ktorí získané teoretické vedomosti prepájajú v praxi s praktickými skúsenosťami.
Duálne vzdelávanie sa vyznačuje úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického
vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Vyučovanie v škole
sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa. Absolventi školy plynulo
prechádzajú zo vzdelávania na trh práce. Nadobúdajú kvalifikáciu a prax priamo vo firmách,
osvojujú si pracovné návyky priamo vo výrobnom procese zamestnávateľa.
29. marca 2016 uzatvorili Zmluvu o duálnom vzdelávaní so SOŠ železničnou v Košiciach
zamestnávatelia:
 Železnice Slovenskej republiky – ŽSR
V študijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik
V učebnom odbore 2683 H elektromechanik
3762 H železničiar
 U. S. Steel Košice, s.r.o.
v študijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik
Spolupráca uvedených spoločností pri výchove a odbornom vzdelávaní žiakov
v uvedených odboroch je príkladná.
Možnosti uplatnenia žiakov SOŠ železničnej v Košiciach po ukončení štúdia sú
skutočne široké. Škola pripravuje svojich žiakov pre akútny nedostatok absolventov na trhu
práce najmä v oblasti strojárstva a elektrotechniky.

Vybraní absolventi školy majú už v maturitnom ročníku podpísanú zmluvu o pracovnej
zmluve s výrobnými spoločnosťami za určitých splnených podmienok. Tieto ponúkané šance
zo strany budúceho zamestnávateľa, ako aj benefity formou štipendií sú pre žiakov silne
motivujúce a dávajú im možnosť praktického uplatnenia ihneď po ukončení štúdia.
Praktické vzdelávanie je veľmi dôležitou súčasťou vzdelávania na stredných odborných
školách. Je obrovským prínosom pre žiakov, ak im umožníme porovnať získané vedomosti
a zručnosti priamo s činnosťami na pracoviskách výrobných spoločností, čím určite prispejeme
k skvalitneniu odbornej prípravy pre ich budúce uplatnenie. Uplatňovaním týchto princípov je
Stredná odborná škola železničná v Košiciach príkladom.

