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Odborné vzdelávanie a príprava v školskom roku 2020/2021 - informácia pre
zamestnávateľov a školy.
Aktualizácia zo dňa 24.6.2021 s účinnosťou od 1.7.2021.

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho
vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydáva informáciu pre odborné vzdelávanie a prípravu
v školskom roku 2020/2021 v spolupráci so zamestnávateľmi.
Cieľom informácie je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných odborných škôl, stredných
športových škôl, škôl umeleckého priemyslu a konzervatórií, pracovísk praktického vyučovania
a pracovísk zamestnávateľa po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania
protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie základné prevádzkové podmienky, ktoré sa
môžu líšiť od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a
ďalších predpisov.
Informácia rešpektuje uznesenia vlády SR a opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR
(ďalej len „ÚVZ SR“). Rozhodnutia ÚVZ SR, ako aj miestne príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva (ďalej aj ako „RÚVZ“), sú nadradené tejto informácii. Informácia predstavuje nadstavbu
platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácií. V prípade potreby škola a zamestnávateľ
konzultujú s miestne príslušným RÚVZ organizačné kroky v súlade s aktuálnymi hygienicko –
epidemiologickými nariadeniami.
Všetky ustanovenia tejto informácie, okrem tých, ktoré vychádzajú z platnej legislatívy, z uznesení
vlády SR, z usmernení a rozhodnutí vydaných ministerstvom školstva a z usmernení, nariadení a iných
pokynov, ktoré boli vydané v čase pandémie Covid 19 majú odporúčací charakter. Škola a
zamestnávateľ ich budú realizovať podľa svojich možností a rozhodnutí.
Škola a zamestnávateľ môžu použiť túto informáciu v čase jej zverejnenia na webovom sídle Štátneho
inštitútu odborného vzdelávania.
I.
1.

II.

1.

Obnovenie prezenčného vyučovania v školách
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov svojim rozhodnutím zo dňa 13.5.2021 rozhodol o obnovení vyučovania vo všetkých
školách a o obnovení prevádzky všetkých školských zariadení (v strednej škole školská jedáleň
a školský internát) v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u.
Ukončenie vyučovania v školskom roku 2020/2021, letné prázdniny a začiatok vyučovania
v školskom roku 2021/2022.
Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin je 30.6.2021 (streda). Začiatok vyučovania
v novom školskom roku 2021/2022 je 2.9.2021 (štvrtok). Letné prázdniny v školskom roku
2020/2021 začínajú 1.7.2021 a končia 31.8.2021. Školský rok 2020/2021 končí 31.8.2021.

III.

Letná škola na pracovisku praktického vyučovania

1.

Letná škola v období školských prázdnin je súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov
mimoriadnej situácie počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia
vyučovania v školách a ako dôsledok prerušenia poskytovania praktického vyučovania v systéme
duálneho vzdelávania.

2.

Letné školy na pracovisku praktického vyučovania sú organizované na báze dobrovoľnosti a je
na rozhodnutí zamestnávateľa, či Letnú školu žiakom strednej odbornej školy, s ktorými má
zamestnávateľ uzatvorenú učebnú zmluvu, sprístupní. Rovnako je na rozhodnutí zákonného
zástupcu žiaka/žiaka, či túto možnosť využije.

3.

Realizátorom Letnej školy je zamestnávateľ s osvedčením o spôsobilosti poskytovať praktické
vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a miestom výkonu praktického vyučovania je
pracovisko praktického vyučovania podľa § 9 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a
príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. Letnú školu
realizuje bez nároku na príspevok v rámci rozvojového projektu Letnej školy 2021 – Stredná
odborná škola. Personálne zabezpečenie Letnej školy vychádza z konkrétnych možností a
podmienok jednotlivých zamestnávateľov.

4.

Zamestnávateľovi sa odporúča zverejniť oznam o konaní Letnej školy na PPV spolu s prihláškou
žiaka do Letnej školy, ktorej súčasťou je aj súhlas zákonného zástupcu neplnoletého žiaka
s účasťou žiaka v Letnej škole PPV. Vzory týchto dokumentov sú k dispozícii v príslušnom
dualpointe.

5.

Metodický pokyn k organizovaniu Letnej školy na PPV ako aj otázky a odpovede k Letnej škole
na PPV sú zverejnené na webovom sídle www.dualnysystem.sk.

IV.

Výber žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy a vydanie potvrdenia o zabezpečení praktického
vyučovania v SDV

1.

Zamestnávateľ môže výber žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy, prijatých do 1. ročníka
školského roka 2021/2022, realizovať priamo za účasti žiaka aj v priebehu letných školských
prázdnin.

2.

Zamestnávateľ môže výberové konanie vykonať aj na diaľku s využitím videokonferencie alebo
inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie.

3.

Ak zamestnávateľ zrealizoval výberové konanie a vydal potvrdenie, doručí potvrdenie priamo do
strednej školy uvedenej v potvrdení.

4.

Zamestnávateľ môže výber žiakov pre uzatvorenie učebnej zmluvy, prijatých do 1. ročníka
školského roka 2021/2022, realizovať aj po začiatku nového školského roka 2021/2022. Pri
oslovovaní žiakov prvého ročníka s ponukou učebných miest zamestnávateľ úzko spolupracuje
so zmluvnou strednou odbornou školou.

5.

Učebnú zmluvu môže zamestnávateľ so žiakom prvého ročníka v školskom roku 2021/2022
uzatvoriť do 15. septembra. Ak nebol naplnený počet učebných miest u zamestnávateľa,
uvedený v zmluve o duálnom vzdelávaní, môže zamestnávateľ oslovovať žiakov s ponukou

učebných miest, realizovať výberové konanie a uzatvárať učebnú zmluvu aj po 15.9.2021 a to
najneskôr do 31. januára 2022.
V.

Príprava hlavných inštruktorov a príprava inštruktorov
1.

Ak hlavný inštruktor alebo inštruktorov nemôže absolvovať prípravu hlavného inštruktora alebo
prípravu inštruktora z dôvodu obmedzenia rozsahu poskytovania prípravy alebo z dôvodu
prerušenia poskytovanie prípravy v čase núdzového stavu, doba v ktorej nemohol byť
zamestnanec zaradený do prípravy sa nezapočítava do lehoty absolvovania prípravy hlavného
inštruktora alebo absolvovania prípravy inštruktora podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave (do jedného roka od začiatku výkonu činnosti hlavného inštruktora alebo
inštruktora).

2.

Aktuálne je možné absolvovať prípravu inštruktorov prezenčnou formou podľa informácií
zverejnených na webových stránkach RÚZ www.ruzsr.sk.

Informácie Covid na webe ministerstva školstva: Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19

Sledujte aktualizáciu tejto informácie na www.siov.sk alebo na www.dualnysystem.sk.

