DÔLEŽITÉ ČÍSLA V SDV

Ako správne určiť vzdelávaciu kapacitu PPV?
ČASŤ 1: ako čítať údaje v osvedčení o spôsobilosti zamestnávateľa?

Najvyšší počet žiakov, ktorým môže byť na PPV poskytované praktické
vyučovanie, v jeden deň praktického vyučovania:
Je číselný údaj vyjadrujúci počet žiakov, ktorým môže zamestnávateľ poskytovať praktické
vyučovanie v jednom vyučovacom dni praktického vyučovania.
Jeden vyučovací deň praktického vyučovania je časový úsek, v ktorom zamestnávateľ poskytuje žiakom
praktické vyučovanie a zodpovedá teda jednému dňu praktického vyučovania žiaka.
Jeden vyučovací deň je vlastne jedna vyučovacia zmena praktického vyučovania.
Vyučovací deň alebo vyučovacia zmena žiaka je teda rovnakou časovou jednotkou ako jedna
pracovná zmena zamestnanca.
Najvyšší počet žiakov, ktorým môže byť na PPV poskytované
praktické vyučovanie je uvedený v osvedčení o spôsobilosti
zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovania a to pre
každý odbor vzdelávania samostatne.
Určuje ho SaPO na základe obhliadky PPV.
JEDNA VYUČOVACIA ZMENA = VZDELÁVACIA KAPACITA PPV.

V JEDNU VYUČOVACIU ZMENU MÔŽE
BYŤ

NA

PPV

NAJVIAC
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ŽIAKOV,

NEZÁVISLE OD ROČNÍKA ŠTÚDIA!!!
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Ako správne určiť vzdelávaciu kapacitu PPV?
ČASŤ 2: ako správne určiť jednodňovú a celkovú vzdelávaciu kapacitu PPV? Ako určiť počet
žiakov v zmluve o duálnom vzdelávaní

Počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať PV:
Číselný údaj vyjadrujúci celkový počet žiakov s učebnou zmluvou, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať
praktické vyučovanie nezávisle od ich zaradenia do príslušnej vyučovacej zmeny a za všetky ročníky
štúdia. Je odvodený od celkovej vzdelávacej kapacity PPV.
Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, že nevyužije celkovú vzdelávaciu kapacitu PPV a v zmluve o duálnom
vzdelávaní uvedie nižší počet žiakov ako je počet žiakov zodpovedajúci celkovej vzdelávacej kapacite PPV.
Odvodený aj od najvyššieho počtu žiakov v osvedčení, ktorý musí byť dodržaný v každej vyučovacej
zmene praktického vyučovania a od striedania vyučovacích zmien v jednotlivých dňoch alebo týždňoch a od
striedania TV/PV.
Určuje ho zamestnávateľ, uvádza sa v zmluve o duálnom vzdelávaní.
Nemusí ísť o skutočný počet žiakov, s ktorými zamestnávateľ uzatvoril/uzatvorí učebnú zmluvu, je to skôr o
predpokladaný počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie, ktorý sa môže
postupne v priebehu jedného roka alebo aj viacerých rokov napĺňať žiakmi s učebnou zmluvou.
Ak nie je naplnený predpokladaný počet žiakov v zmluve o duálnom vzdelávaní, tak sa na zamestnávateľa
vzťahuje možnosť uzatvoriť učebnú zmluvu so žiakom do konca prvého ročníka.
Príklad pre maximálny počet žiakov s učebnou zmluvou: zamestnávateľ má vydané osvedčenie pre najvyšší počet žiakov v odbore
6445 H kuchár/kuchárka - 6 žiakov
Verzia A:
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CELKOVÁ KAPACITA PPV JE ROVNAKÁ AKO MAXIMÁLNY POČET ŽIAKOV S UČEBNOU
ZMLUVOU.
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Ako správne určiť počet vyučujúcich na PV?
ČASŤ 3: ako správne určiť počet vyučujúcich na PPV?
Počet hlavných inštruktorov:
Je limitovaný počtom žiakov, ktorí sú zaradení do skupiny žiakov vykonávajúcej praktické vyučovanie tzv.
skupinovou formou praktického vyučovania.
Najvyšší počet žiakov na jedného hlavného inštruktora určuje príslušná príloha vyhlášky o sústave odborov
vzdelávania a vecnej pôsobnosti pre každý odbor vzdelávania samostatne (najčastejšie najviac 12 žiakov na jedného
hlavného inštruktora).
Skutočný počet žiakov v jednej skupine žiakov určí zamestnávateľ v závislosti od počtu žiakov a od počtu hlavných inštruktorov.
Zamestnávateľ určí celkový počet hlavných inštruktorov v závislosti od určenia počtu skupín žiakov v jednej
vyučovacej zmene praktického vyučovania a v závislosti od striedania vyučovacích zmien v jednotlivých dňoch alebo týždňoch
praktického vyučovania.

Počet inštruktorov:
Je limitovaný § 9 ods. 3, podľa ktorého praktické vyučovanie na PPV môžu pod vedením inštruktora vykonávať najviac
traja žiaci. Znamená to, že v danom čase môže inštruktor viesť najviac troch žiakov.
Je na rozhodnutí zamestnávateľa určiť počet inštruktorov, pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie.
Zamestnávateľ tak má možnosť určiť minimálny počet inštruktorov s dodržaním maximálneho počtu 3 žiakov na jedného
inštruktora alebo vyšší počet inštruktorov, ktorým pridelí menej ako 3 žiakov.
Počet inštruktorov určí zamestnávateľ tak, aby bol zabezpečený výkon praktického vyučovania pod vedením
inštruktora pre každú vyučovaciu zmenu praktického vyučovania a v závislosti od striedania vyučovacích zmien v
jednotlivých dňoch alebo týždňoch praktického vyučovania.
Príklad pre maximálny počet žiakov s učebnou zmluvou: zamestnávateľ má vydané osvedčenie pre najvyšší počet žiakov v odbore
6445 H kuchár/kuchárka - 6 žiakov.
Príklad 1:
1 zmena = 6 žiakov

Príklad 2:
dvojzmenná prevádzka/ striedanie týždeňov = 6 žiakov

ODPORÚČAME
ASPOŇ 1 HLAVNÉHO INŠTRUKTORA

MINIMÁLNE DVAJA HLAVNÍ INŠTRUKTORI
POPOLUDNAJŠIA ZMENA

RANNÁ ZMENA

MIN ŠTYRIA ALEBO VIAC INŠTRUKTOROV
verzia A:

MIN 2 ALEBO VIAC INŠTRUKTOROV
verzia A:

verzia B:

PÁRNY TÝŽDEŇ / RANNÁ ZMENA

NEPÁRNY TÝŽDEŇ / RANNÁ ZMENA

PÁRNY TÝŽDEŇ /
POPOLUDNAJŠIA ZMENA

NEPÁRNY TÝŽDEŇ /
POPOLUDNAJŠIA ZMENA
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