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Procesy vstupu zamestnávateľa do systému duálneho vzdelávania (SDV)
od školského roka 2021/2022
Zamestnávateľ
Rozhodnutie zamestnávateľa o vstupe do duálneho
vzdelávania.
- oboznámenie sa so zákonom o odbornom vzdelávaní a
príprave upravujúcim duálne vzdelávanie,
- výber povolaní, pre ktoré sa má pripravovať žiak v SDV,
- výber odborov vzdelávania pre duálne vzdelávanie,
oboznámenie sa so vzorovým učebným plánom
a vzorovými učebnými osnovami pre duálne
vzdelávanie,
- návrh počtu žiakov podľa odborov štúdia,
- výber stredných odborných škôl pre oslovenie na
spoluprácu v SDV.

Výber vhodnej strednej odbornej školy, návšteva
školy a rokovanie o spolupráci.
- oboznámenie sa so vzdelávacím procesom v škole,
skladbou odborov vzdelávania, vybavením školy,
personálom školy, vedením školy a pod..

Oboznámenie sa s podmienkami na vzdelávanie
v strednej odbornej škole, personálnym, technickým
a technologickým vybavením.
- exkurzia zamestnancov zodpovedných za SDV v škole,
- oboznámenie sa s očakávaniami školy zo zapojenia sa so
zamestnávateľom do SDV.

Pracovné stretnutie k duálnemu vzdelávaniu –
pedagogickí pracovníci školy a zástupcovia
zamestnávateľa.
- systém duálneho vzdelávania,
- školský vzdelávací program (ŠkVP) pre duálne
vzdelávanie,
- organizácia praktického vyučovania,
- koordinácia teoretického vyučovania v škole
a praktického vyučovania u zamestnávateľa,
- práva a povinnosti žiakov a zamestnávateľa,
- hmotné a finančné zabezpečenie žiaka,
- hodnotenie a klasifikácia praktického vyučovania,
- dokumentácia duálneho vzdelávania,
- ukončovanie štúdia – miesto praktickej časti skúšky,
účasť zástupcu zamestnávateľa ako skúšajúceho člena
komisie.

Dohoda so školou o spolupráci v SDV.
- aktualizácia školského vzdelávacieho programu - profilu
absolventa, učebného plánu, tematických plánov
predmetov odborného vzdelávania, úprava ŠkVP podľa
možností uvedených vo vzorových učebných plánoch
a vzorových učebných osnovách,
- nastavenie organizácie a časového harmonogramu
praktického vyučovania a pod.,

Termíny
Odporúča sa do konca mája 2020
pre začiatok SDV od školského roka 2021/2022.
Rozhodovanie do konca mája súvisí:
- s plánovaním výkonov školy pre školský rok 2021/2022
so začiatkom procesu od 15. júna 2020,
- s predkladaním žiadosti zamestnávateľa o overenie
spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v SDV,
v ktorej uvádza aj predpokladanú spolupracujúcu
strednú školu,
- s náborom žiakov do SDV, ktorý zamestnávateľ realizuje
spolu so školou – najmä september 2020 až marec 2021
(ideálne v priebehu celého roka),
- s termínmi prijímacieho konania na strednú školu – prvé
kolo prvý termín 3. a 4. máj 2021, druhý termín 10.
a 11. mája 2021 a druhé kolo 22. jún 2021.

Odporúča sa do konca mája 2020
pre začiatok SDV od septembra 2021.
- podľa textu vyššie k rozhodovaniu zamestnávateľa
o vstupe do duálneho vzdelávania.

Odporúča sa do konca júna 2020
pre začiatok SDV od septembra 2021.
- podľa textu vyššie k rozhodovaniu zamestnávateľa
o vstupe do duálneho vzdelávania.

Odporúča sa do konca septembra 2020 pre začiatok
duálneho vzdelávania od školského roka 2021/2022.
Podľa textu vyššie k rozhodovaniu zamestnávateľa o vstupe
do duálneho vzdelávania.

Odporúča sa do konca septembra 2020
pre začiatok SDV od septembra 2021.
- podľa textu vyššie k rozhodovaniu zamestnávateľa
o vstupe do duálneho vzdelávania.

- vytvorenie spoločného tímu na aktualizáciu ŠkVP,
- spracovanie harmonogramu a postupov pre aktualizáciu
ŠkVP,
- vytvorenie spoločných tímov na spracovanie a
odsúhlasenie učebného plánu, učebnej osnovy
a tematického plánu pre odborné predmety
teoretického a praktického vyučovania so
zamestnávateľom, na nastavenie organizácie
odborného vzdelávania a prípravy v SDV.

Podanie žiadosti o overenie spôsobilosti
zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie
v SDV.
- určenie odborov vzdelávania,
- určenie predpokladaného celkového počtu žiakov v SDV
pre daný odbor vzdelávania,
- určenie najvyššieho počtu žiakov v jeden vyučovací deň
pre daný odbor vzdelávania,
- určenie predpokladaného počtu inštruktorov a majstrov
odbornej výchovy,
- určenie ďalších údajov podľa vzoru žiadosti o overenie
spôsobilosti.

Proces overovania spôsobilosti zamestnávateľa
poskytovať praktické vyučovanie v SDV a prevzatie
osvedčenia.
- posúdenie náležitostí žiadosti a jej príloh,
- obhliadka priestorov, v ktorých sa má vykonávať
praktické vyučovanie a ich materiálno-technického
zabezpečenia odbornou komisiou menovanou
stavovskou alebo profesijnou organizáciou (SPO),
- prevzatie osvedčenia o spôsobilosti zamestnávateľa
poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho
vzdelávania.

Označenie priestorov
pracoviska praktického vyučovania.
a umiestnenie vonkajšieho označenia „Pracovisko
praktického vyučovania“.

Uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní
s vybranou strednou odbornou školou.
- rokovanie o obsahu zmluvy o duálnom vzdelávaní
vrátane jej príloh,
- uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní so školou.

Zverejnenie oznámenia o možnosti absolvovať
odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom
študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom
odbore v systéme duálneho vzdelávania.
(Ponuka učebných miest v SDV.)
Obsah oznámenia upravuje zákon o odbornom vzdelávaní
a príprave. Zverejnenie na webovom sídle
zamestnávateľa a spolupracujúcej školy.

Kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka.
Odporúča sa do 30. septembra 2020 pre
predpokladaný začiatok SDV od školského roka
2021/2022.
V tomto časovom horizonte nastaví zamestnávateľ so školou
spoluprácu v SDV, aktualizuje školský vzdelávací program,
dohodne organizáciu teoretického a praktického vyučovania,
zabezpečí podmienky pre poskytovanie praktického
vyučovania na pracovisku praktického vyučovania a pod..
Ďalej sa predpokladá nábor žiakov spočívajúci v propagácii
odborného vzdelávania a prípravy v študijnom alebo
učebnom odbore, v ktorom zamestnávateľ plánuje
zabezpečovať žiakom praktické vyučovanie v SDV. Pre nábor
je najvhodnejšie obdobie jeseň aktuálneho roka až február
nasledujúceho roka.

Do 45 dní
od podania žiadosti o overenie spôsobilosti.
V závislosti od náležitostí žiadosti, kompletnosti príloh
k žiadosti a výsledku obhliadky priestorov, v ktorých bude
zamestnávateľ vykonávať praktické vyučovanie v SDV.

Do začiatku poskytovania
praktického vyučovania v SDV.
Použije sa označenie „Pracovisko praktického vyučovania“
alebo označenie podľa návrhu SaPO s textom
„Vzdelávajúca organizácia“.

Odporúča sa do 1 mesiaca po získaní osvedčenia
zamestnávateľa o spôsobilosti poskytovať
praktické vyučovanie v SDV.
Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní so školou
– odporúča sa do 15 dní.

Spolupráca so školou pri spracovaní podmienok
prijímacieho konania na strednú školu.
-

termíny prijímacieho konania,
termíny prijímacej skúšky,
forma prijímacej skúšky,
počet miest na prijatie do SDV,
obsah a rozsah prijímacej skúšky podľa vzdelávacích
štandardov štátneho vzdelávacieho programu odboru
vzdelávania v základnej škole,
- jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a
ostatné podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny
prijímacieho konania.

Nábor žiakov do SDV v spolupráci so školou.
- rokovanie o nábore žiakov so školou, rozdelenie úloh pri
nábore medzi školu a zamestnávateľa, spracovanie
zoznamu a harmonogramu akcií, určenie zodpovedných
osôb za akciu a zamestnancov, ktorí sa zúčastnia
náboru,
- spracovanie propagačných materiálov,
- umiestnenie informácií o ponuke vzdelávacích miest
v duálnom vzdelávaní na webe školy a zamestnávateľa,
- určenie zamestnancov zodpovedných za nábor
a zamestnancov, ktorí sa zúčastnia náboru,
- organizácia dní otvorených dverí u zamestnávateľa,
- návrh aktivít v škole a u zamestnávateľa,
- priebežné sledovanie a vyhodnocovanie náboru žiakov
v spolupráci so školou.
1. kolo náboru žiakov do SDV.

Výberové konanie – výber žiakov u zamestnávateľa.
Pohovor, testy, overenie základných zručností a pod..
Výber žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy.

Vydanie potvrdenia o odbornom vzdelávaní
a príprave v SDV pre účely prijímacieho konania
v škole.

Do 26. februára 2021.
Termín na zverejnenie podmienok prijímacieho konania
na strednú školu.

Najčastejšie od septembra 2020 do apríla 2021.
V nasledujúcom období sa odporúča realizovať nábor počas
celého roka.

V termínoch určených zamestnávateľom.
Najčastejšie v mesiacoch február až marec 2021.
(Ak sa učebná zmluva bude uzatvárať po začiatku školského
roka na základe oslovenia žiakov po začiatku školského roka,
výberové konanie sa realizuje v tomto období.)

V termínoch určených zamestnávateľom.
Najneskôr do 8. apríla 2021, kedy žiak odovzdáva potvrdenie
na ZŠ súčasne s prihláškou na strednú školu.

Obsah potvrdenia upravuje zákon o odbornom vzdelávaní
a príprave.

Oboznámenie sa s informáciami školy
o stave prihlášok na štúdium.
- počet prihlásených žiakov podľa odborov vzdelávania,
- počet prihlásených žiakov s potvrdením od
zamestnávateľa o zabezpečení vzdelávania v SDV.

Oslovenie žiakov, ktorí podali prihlášku na strednú
školu bez potvrdenia od zamestnávateľa k SDV.
- oslovenie žiakov prostredníctvom školy s ponukou
zamestnávateľa o možnosti absolvovať odborné
vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore
alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme
duálneho vzdelávania,
- výber žiakov na učebné miesta,
- vydanie potvrdenia o zabezpečení odborného
vzdelávania a prípravy v SDV.
2. kolo náboru a výberu žiakov do SDV.

Do konca apríla 2021, v ktorom začne zamestnávateľ
poskytovať praktické vyučovanie v SDV.
Žiak základnej školy (ZŠ) odovzdáva prihlášku na strednú
školu do 8.4. 2021 na základnej škole.
Riaditeľ ZŠ pošle prihlášky do 16.4.2021 na stredné školy
(odbory vzdelávania nevyžadujúce tzv. talentovú skúšku).

Odporúča sa do konca apríla 2021, najneskôr do
termínu rozhodovania o prijatí alebo do termínu 1.
kola prijímacej skúšky (prvé kolo prvý termín 3. a 4. máj
2021, druhý termín 10. a 11. máj 2021).

Prevzatie zoznamu prijatých žiakov,
ktorým zamestnávateľ vydal potvrdenie o odbornom
vzdelávaní a príprave v SDV.
Oslovenie žiakov, ktorí boli prijatí na strednú školu
bez potvrdenia od zamestnávateľa k SDV pred
začiatkom školského roka.

V termíne po prijímacom konaní
dohodnutom so školou.
Najčastejšie do konca mája 2020.
Riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí žiakov a doručí
rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do 20. mája 2021.

Od 25. mája 2021
Potvrdenie o nástupe žiaka do strednej školy sa doručí do
školy do 25. mája 2021.

- oslovenie žiakov, ktorí boli prijatí a zapísaní na štúdium,
prostredníctvom školy s ponukou zamestnávateľa o
možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu
v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom
učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania,
- výber žiakov na učebné miesta,
- vydanie potvrdenia o zabezpečení odborného
vzdelávania a prípravy v SDV.
3. kolo náboru a výberu žiakov do SDV.

Uzatvorenie učebnej zmluvy so žiakom pred
začiatkom školského roka.
- rokovanie o učebnej zmluve so žiakom a rodičom,
- podpísanie učebnej zmluvy,
- postúpenie jedného vyhotovenia učebnej zmluvy
zmluvnej škole.

Oslovenie žiakov, ktorí boli prijatí na strednú školu
bez potvrdenia od zamestnávateľa k SDV po začiatku
školského roka.

Odporúča sa po doručení potvrdenia žiaka o nástupe
do strednej školy.
Najneskôr do 31. augusta 2021 pred začiatkom
školského roka.
Po začiatku školského roka 2021/2022 v termínoch
podľa dohody so školou.

- oslovenie žiakov, ktorí nastúpili do školy na začiatku
školského roka, prostredníctvom školy s ponukou
zamestnávateľa o možnosti absolvovať odborné
vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore
alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme
duálneho vzdelávania,
- výber žiakov na učebné miesta,
- vydanie potvrdenia o zabezpečení odborného
vzdelávania a prípravy v SDV.
4. kolo náboru a výberu žiakov do SDV.

Uzatvorenie učebnej zmluvy so žiakom v priebehu
prvého ročníka žiaka.
- rokovanie o učebnej zmluve so žiakom a rodičom,
- podpísanie učebnej zmluvy,
- postúpenie jedného vyhotovenia učebnej zmluvy
zmluvnej škole.

Prerokovanie a dohodnutie so školou plánu počtu
učebných miest v SDV pre nasledujúci školský rok.

Odporúča sa do 15. septembra príslušného školského
roka, v ktorom žiak nastúpil do prvého ročníka.
Ak sa nenaplnil počet žiakov deklarovaný
zamestnávateľom v zmluve o duálnom vzdelávaní, do
31. januára prvého ročníka žiaka.
Odporúča sa do 15. júna 2021 pre začiatok SDV od
septembra nasledujúceho školského roka 2022/2023.

Škola predkladá zriaďovateľovi školy návrh na počet tried
prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom
školskom roku v členení na jednotlivé študijné odbory alebo
jednotlivé učebné odbory a návrh na počet spoločných tried
prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom
školskom roku v členení na jednotlivé príbuzné študijné
odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory.

Prerokovanie návrhu školy na organizáciu školského
roka a rozvrhu vyučovacích hodín so školou.
- zaradenie dní TV a PV do kalendárnych týždňov
v členení na párny a nepárny týždeň,

Odporúča sa do konca júna 2021, pre začiatok
poskytovania praktické vyučovanie od školského roka
2021/2022.

- spracovanie rozvrhu vyučovacích hodín,
- určenie majstrov odbornej výchovy, ktorí budú
koordinovať TV a PV a spoluprácu školy
a zamestnávateľa v SDV.

Uvedenie žiaka s učebnou zmluvou
na praktické vyučovanie u zamestnávateľa.
- oboznámenie žiaka s objektom zamestnávateľa,
- príhovor vedenia zamestnávateľa k žiakom,
- účasť zástupcov školy na uvedení žiakov k
zamestnávateľovi.

Teoretické vyučovanie v škole
a praktické vyučovanie u zamestnávateľa.

September 2021, v ktorom začne zamestnávateľ
poskytovať praktické vyučovanie.
Začiatok vyučovania v školskom roku 2021/2022 je od
2.9.2021.
V priebehu školského roka.

- výkon teoretického vyučovania v škole na základe
spolupráce so zamestnávateľom,
- výkon praktického vyučovania u zamestnávateľa na
základe spolupráce so školou,
- výkon praktického vyučovania v dielni školy, ak
rozhodol zamestnávateľ o využití možnosti do 50 %
zabezpečiť praktické vyučovanie v systéme duálneho
vzdelávania v dielni školy,
- výkon praktického vyučovania u iného zamestnávateľa,
ak rozhodol zamestnávateľ o využití možnosti do 50 %
zabezpečiť praktické vyučovanie v systéme duálneho
vzdelávania u iného zamestnávateľa,
- priebežné hodnotenie prepojenia teoretického
vyučovania a praktického vyučovanie zodpovednými
zamestnancami školy a zamestnávateľa,
- koordinácia TV a PV prostredníctvom majstra odbornej
výchovy, zamestnanca školy, pre žiakov na PV
u zamestnávateľa,
- priebežné hodnotenie študijných povinností žiakov
v spolupráci so zamestnávateľom.

Komunikácia zamestnávateľa so zákonným
zástupcom žiaka.
Organizácia pracovných stretnutí u zamestnávateľa
k výsledkom žiaka v systéme duálneho vzdelávania.

Ročníkové hodnotenie žiaka.
- spracovanie ročníkových komplexných zadaní
v spolupráci so školou,
- zadanie ročníkových zadaní a ich hodnotenie,
- oboznámenie žiakov s ročníkovým hodnotením,
- ročníkový hodnotiaci pohovor so žiakom v spolupráci so
školou.

Inovačné vzdelávanie odborných učiteľov
a majstrov odbornej výchovy školy.

Odporúča sa minimálne vždy po klasifikácii žiaka
za príslušný polrok školského roka alebo podľa
potreby.
Odporúča sa posledný mesiac školského roka
2021/2022 – jún 2022.

Odporúča sa jún až august každý rok.
S možnosťou aj v priebehu školského roka.

-

návrh obsahu inovačných vzdelávaní,
určenie zúčastnených osôb,
dohodnutie termínov a realizácie,
vyhodnotenie dosiahnutej kvality inovačného
vzdelávania,
- (informačné dni, prednášky o novej technike, odborné
stáže a pod.)

Organizácia a realizácia ukončenia štúdia v spolupráci
so školou – záverečná skúška/maturitná
skúška/absolventská skúška.

Posledný ročník štúdia v termínoch konania
záverečnej, maturitnej alebo absolventskej skúšky.
Maturitná skúška – riadne skúšobné obdobie je v marci

- spolupráca pri spracovaní zadaní pre ukončovanie
štúdia,
- dohoda o mieste konania praktickej časti ukončovania
štúdia,
- určenie skúšajúceho zástupcu zamestnávateľa
v skúšobnej komisii pri ukončovaní štúdia,
- oboznámenie skúšajúceho zástupcu zamestnávateľa
s legislatívou ukončovania štúdia, organizáciou
a zadaniami ukončovania štúdia,
- realizácia ukončovania štúdia.

až v júni príslušného školského roka. Termín praktickej časti
odbornej zložky maturitnej skúšky určí na návrh riaditeľa
školy príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve
(najčastejšie sa praktická časť maturitnej skúšky koná v apríly
až máji).
Záverečná skúška - riadne skúšobné obdobie trvá od 16. júna
do 30. júna príslušného školského roka.
Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú
záverečnou skúškou, praktickú časť záverečnej skúšky možno
vykonať aj pred 16. júnom, najskôr však vo februári
príslušného školského roka.
Absolventská skúška - riadne skúšobné obdobie je v júni
príslušného školského roka.

Odovzdávanie dokladov o ukončení štúdia
v spolupráci so školou.

V termínoch ukončovanie štúdia.

- oboznámenie zamestnávateľa s hodnotením
a klasifikáciou žiakov pri ukončovania štúdia,
- príprava odovzdávania dokladov o ukončení štúdia
v spolupráci so školou a SPO.

Každoročné vyhodnotenie spolupráce zamestnávateľa
a školy v SDV.

Odporúča sa do konca júla.

