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Kroky školy v školskom roku 2018/2019 smerujúce k žiakovi s učebnou zmluvou a k vzdelávaniu 
 

Poradie Kroky Termín Realizátor 

1 Uzatvorenie zmluvy o duálnom 
vzdelávaní s novým 
zamestnávateľom v SDV s určením 
počtu žiakov v SDV. 
Aktualizácia zmluvy o duálnom 
vzdelávaní so zmluvným 
zamestnávateľom, ak je potrebná. 

Do 1 mesiaca po získaní 
osvedčenia pre SDV. 
Najneskôr do 15.9.2018. 

zamestnávateľ + 
škola 

2 Príprava informácie pre 
zamestnávateľa o počte žiakov 
a tried 1. ročníka školského roka 
2018/2019 v členení podľa odborov 
vzdelávania a zaradenia žiakov do 
tried. Súčasťou informácie je aj počet 
žiakov v triede s učebnou zmluvou 
a počet žiakov bez učebnej zmluvy. 
Informáciu zašle škola všetkým 
zamestnávateľom, s ktorými má 
uzatvorenú zmluvu o duálnom 
vzdelávaní.  
Informáciu zašle škola aj na 
príslušný dualpoint. 
 

Odporúča sa do 
31.8.2018. 

škola 

3 Prerokovanie počtu žiakov prvého 
ročníka pre daný odbor vzdelávania, 
ktorým bude zamestnávateľ 
poskytovať praktické vyučovanie 
v systéme duálneho vzdelávania 
v školskom roku 2018/2019 a počtu 
voľných učebných miest, ktoré 
predpokladá zamestnávateľ ešte 
obsadiť v danom školskom roku po 
1.9.2018. 

Odporúča sa do 
31.8.2018. 

škola + zamestnávateľ 

4 Dohodnutie spôsobu a formy 
oslovenia žiakov 1. ročníka 
s ponukou učebných miest 
u zamestnávateľa. Oslovenie žiakov 
vykoná škola, ktorá má k dispozícii 
osobné údaje žiakov a to najčastejšie 
na základe ponuky duálneho 
vzdelávania od zamestnávateľa 
v tlačenej forme, ktorá obsahuje 
aj termín podávania žiadosti 
o zaradenie do výberového konania 
u zamestnávateľa ako aj termín 
výberového konania 
u zamestnávateľa. 

Odporúča sa do 31.8.2018 
najneskôr do 15.9. 

zamestnávateľ + 
škola 

5 Oslovenie žiakov 1. ročníka školy do 
duálneho vzdelávania a výber žiakov 
pre uzatvorenie učebnej zmluvy. 

Priebežne od prijatia 
žiakov na štúdium v škole 
do konca januára prvého 
ročníka žiaka. 

zamestnávateľ + 
škola 



6 Výberové konanie uchádzačov o SDV 
u zamestnávateľa alebo v škole 
podľa dohody. Vydanie potvrdenia o 
zabezpečení duálneho vzdelávania 
vybraným uchádzačom o SDV. 

Priebežne od prijatia 
žiakov na štúdium 
v škole do konca 
januára prvého ročníka 
žiaka. 

zamestnávateľ 

7 Príprava oslovovania žiakov 
základnej školy s ponukou učebných 
miest pre duálne vzdelávanie od 
školského roku 2019/2020. 
Výberové konanie žiakov na 
uzatvorenie učebnej zmluvy. 
Vydávanie potvrdení o zabezpečení 
duálneho vzdelávania vybraným 
žiakom pre uzatvorenie učebnej 
zmluvy. 
 
 

Pribežne do konania 
prijímacej skúšky alebo 
do rozhodovania 
riaditeľa školy o prijatí 
žiaka na štúdium na 
strednej škole. 

zamestnávateľ + škola 

8 Zverejnenie počtu miest na prijatie 
pre duálne vzdelávanie a podmienok 
prijímacieho konania pre duál v škole 
pre 1. ročník školského roka 
2019/2020. 

Do 31.3.2019 škola 

9 Oslovenie žiakov prihlásených na 
strednú školou bez potvrdenia od 
zamestnávateľa k SDV s ponukou 
učebných miest u zamestnávateľa. 

Po doručení prihlášok na 
strednú školu. 

škola + 
zamestnávateľ 

10 Výberové konanie uchádzačov o duál 
u zamestnávateľa a vydávanie 
potvrdení o zabezpečení duálneho 
vzdelávania vybraným uchádzačom o 
duál u zamestnávateľa. 

Po doručení prihlášok na 
strednú školu. Najneskôr 
do dňa rozhodnutia 
o prijatí bez prijímacej 
skúšky alebo do dňa 
prijímacej skúšky. 

zamestnávateľ 

11 Prijímacie konanie na strednú školu 13.5.2019 a 16.5.2019 škola 

12 Zaslanie zoznamu prijatých žiakov 
s potvrdením o SDV 
zamestnávateľovi. 

Do 24.5.2019 škola 

13 Oslovenie prijatých žiakov bez 
potvrdenia od zamestnávateľa s 
ponukou učebných miest u 
zamestnávateľa 

Od zverejnenia zoznamu 
prijatých žiakov až do 
ukončenia prijímacieho 
konania v 1. kole, cca do 
31.5.2019. 

škola + 
zamestnávateľ 

14 Výberové konanie uchádzačov o duál 
u zamestnávateľa a vydávanie 
potvrdení o zabezpečení duálneho 
vzdelávania vybraným uchádzačom o 
duál u zamestnávateľa - 3. kolo 

Od zverejnenia zoznamu 
prijatých žiakov až do 
ukončenia prijímacieho 
konania v 1. kole, cca do 
31.5.2019. 

zamestnávateľ 

15 Výzva žiakov a zákonných zástupcov 
na uzatvorenie učebnej zmluvy 
a uzatvorenie učebnej zmluvy. 

Od 31.5.2019 do 
31.8.2019. 

zamestnávateľ 

16 Prijímacie konanie 2. kolo 
(podrobnejšie info v máji 2019

18.6.2019 Škola + 
zamestnávateľ 



Kroky školy smerujúce k vzdelávaniu 
 

Poradie Kroky Termí
n 

Realizátor 

1 Oboznámenie sa so školským 
vzdelávacím programom školy pre 
odbory SDV. 

Do 31.3.2019 škola + 
zamestnávateľ 

2 Vstup zamestnancov do PK školy Do 30.4.2019 zamestnávateľ + 
škola 

3 Vyhodnotenie učebných plánov, 
učebných osnov, tematických plánov 
odborných predmetov TV a ich úprava 
pre SDV. 

Do 31.5.2019 škola + 
zamestnávateľ 

4 Spracovanie tematických plánov pre 
predmet odborný výcvik. 

Do 30.6.2019 zamestnávateľ + 
škola 

5 Dohoda o zaradení žiakov SDV do tried 
v ročníku. 

Do 30.6.2019 zamestnávateľ + 
škola 

6 Organizácia striedania PV s TV v 
Týždňoch. 

Do 30.6.2019 škola + 
zamestnávateľ 

7 Určenie vzdelávacích miest 
u zamestnávateľa. 

Do 30.6.2019 zamestnávateľ 

8 Určenie hlavných 
inštruktorov, inštruktorov 
alebo MOV. 

Do 30.6.2019 zamestnávateľ 

9 Nastavenie dokumentácie pre PV. Do 30.6.2019 zamestnávateľ + 
škola 

10 Nastavenie koordinácie medzi 
zamestnávateľom a školou. 

Do 30.6.2019 zamestnávateľ + 
škola 

11 Uvedenia žiaka k zamestnávateľovi. Prvý deň praktického 
vyučovania v SDV. 

zamestnávateľ + 
škola 

 
Pozn.: Uvedené termíny sú odporúčane. Zamestnávateľ a škola si dohodnú termíny jednotlivých krokov 
v rámci spolupráce v systéme duálneho vzdelávania podľa zmluvy o duálnom vzdelávaní. 


