Kroky žiaka ZŠ pre vstup do systému duálneho vzdelávania (SDV) od školského roka 2018/2019
Poradie
1

Kroky
Orientácia žiaka vo svete povolaní.
Informačný deň u zamestnávateľa.
Exkurzie u zamestnávateľa.
Voľnočasové aktivity u zamestnávateľa –
krúžky a pod.
Krátkodobé stáže u zamestnávateľa.
Deň otvorených dverí v strednej škole alebo
u zamestnávateľa – 1. kolo náboru žiakov do
SDV.

Termín
V priebehu štúdia na základnej
škole.

Realizátor

2

Výber povolania - čím chce žiak byť
a prípadne aj výber odboru
Krátkodobé
u zamestnávateľa.
vzdelávania,stáže
v ktorom
sa žiak bude
Brigády u zamestnávateľa.
pripravovať na toto povolanie v SDV.

Priebežne v 8. a 9. ročníku ZŠ.
Najneskôr do 10.4.2018 (termín
na odovzdanie prihlášky na
strednú školu riaditeľovi ZŠ).

žiak

3

Žiak si vyberie zamestnávateľa, ktorý
ponúka možnosť absolvovať odborné
vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom
odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v
systéme duálneho vzdelávania a kontaktuje ho
na základe zverejnených informácií
zamestnávateľa.
(www.potrebyovp.sk)

žiak

4

Podanie prihlášky u zamestnávateľa k
absolvovaniu výberového konania
u zamestnávateľa a prevzatiu potvrdenia
o odbornom vzdelávaní a príprave v systéme
duálneho vzdelávania (ďalej len „potvrdenie“)
– 1. kolo výberu žiakov do SDV u
zamestnávateľa.

Podľa termínov na
predkladanie prihlášok na
učebné miesta uvedených
v Oznámení zamestnávateľa
o možnosti absolvovať
odborné vzdelávanie a prípravu
v príslušnom študijnom odbore
alebo v príslušnom učebnom
odbore v systéme duálneho
vzdelávania.
Priebežne v termíne určenom
zamestnávateľom (najčastejšie
február a marec 2018).

5

Odovzdanie prihlášky na štúdium v
strednej škole na základnej škole spolu
s potvrdením od zamestnávateľa.

V termíne určenom ZŠ.
Najneskôr do 10.4.2018.

žiak + základná
škola

6

Oslovenie žiaka, ktorý si podal prihlášku na
strednú školu bez potvrdenia od
zamestnávateľa – 2. kolo náboru žiakov do
SDV.

Po doručení prihlášok na
strednú školu – najčastejšie od
10.4.2018 do 27.4.2018

stredná škola +
zamestnávateľ

7

Podanie prihlášky u zamestnávateľa k
absolvovaniu výberového konania
u zamestnávateľa a prevzatiu potvrdenia – 2.
kolo výberu žiakov do SDV u zamestnávateľa.

V termíne určenom
zamestnávateľom, najneskôr do
termínu rozhodovania o prijatí
žiaka alebo do termínu prijímacej
skúšky na škole.

žiak +
zamestnávateľ

8

Absolvovanie prijímacieho konania a
prijímacej skúšky na strednej škole.

Prijímacia skúška v 1. kole –
14.5.2018 a 17.5.2018

žiak + stredná
škola

9

Prevzatie rozhodnutia o prijatí na strednú
školu.

žiak + stredná
škola

10

Zápis na štúdium v strednej škole –
odovzdanie zápisného lístka zo základnej
školy.

Zverejnenie výsledkov
prijímacieho konanie do 3 dní
od termínu prijímacej skúšky.
V termíne určenom riaditeľom
strednej školy. Najčastejšie
hneď po zverejnení výsledkov
prijímacieho konania.

žiak

žiak +
zamestnávateľ

žiak + stredná
škola

11

Oslovenie žiaka, ktorý bol prijatý na
strednú školu bez potvrdenia od
zamestnávateľa o zabezpečení praktického
vyučovania v SDV, strednou školou
a zamestnávateľom s ponukou učebných
miest – 3. kolo náboru žiakov do DSV.

Po zápise na strednú školu,
najneskôr do 31. augusta 2018.

stredná škola +
zamestnávateľ

12

Podanie prihlášky u zamestnávateľa k
absolvovaniu výberového konania
u zamestnávateľa a prevzatiu potvrdenia od
zamestnávateľa – 3. kolo výberu žiakov do
SDV.

V termíne určenom
zamestnávateľom, najneskôr do
31.8.2018.

žiak +
zamestnávateľ

13

Písomná výzva žiakom a zákonným
zástupcom žiaka na
uzatvorenie učebnej zmluvy.

Priebežne od 31.5.2018 do
31.8.2018.

zamestnávateľ

14

Prijímacie konanie 2. kolo, ak o ňom rozhodne
riaditeľ strednej školy.
(podrobnejšie info v máji 2018
Nábor a výber žiakov do SDV, ktorí si podali
prihlášku do 2. kola prijímacieho konania,
vydávanie potvrdení od zamestnávateľa.

19.6.2018

škola +
zamestnávateľ

Priebežne do termínu prijímacej
skúšky v 2. kole prijímacieho
konania.

stredná škola +
zamestnávateľ

16

Uzatvorenie učebnej zmluvy medzi
zamestnávateľom a žiakom. Uzatvorenie
zmluvy o budúcej pracovnej zmluve podľa
dohody medzi zamestnávateľom a žiakom.

Učebná zmluva - najneskôr do
31.8.2018. Zmluva o budúcej
pracovnej zmluve –
v termínoch podľa dohody
medzi zamestnávateľom
a žiakom aj počas štúdia.

žiak +
zamestnávateľ

17

Nástup do strednej školy na začiatku
školského roku.

3.9.2018

žiak + stredná
škola

18

Nástup k zamestnávateľovi na praktické
vyučovanie. Oboznámenie sa
s pracoviskom zamestnávateľa, internými
predpismi zamestnávateľa, úvodné
školenia a pod.
Absolvovanie teoretického vyučovania na
strednej škole a praktického vyučovania
u zamestnávateľa.

V prvý deň praktického
vyučovania u zamestnávateľa
podľa rozvrhu vyučovacích
hodín.

žiak +
zamestnávateľ

Podľa rozvrhu vyučovacích
hodín spracovaného strednou
školou v spolupráci so
zamestnávateľom.
Minimálne vždy po klasifikácii
žiaka za príslušný polrok
školského roka alebo podľa
potreby.
Posledný mesiac školského
roka v termínoch určených
zamestnávateľom.
Posledný vyučovací deň
školského roka.

žiak

Posledný ročník štúdia v
termínoch konania záverečnej,
maturitnej alebo absolventskej
skúšky.
Najčastejšie nasledujúci deň po
prevzatí dokladov v strednej
škole.

žiak + škola +
zamestnávateľ

15

19

20

21

22

23

24

Komunikácia zákonného zástupcu žiaka so
zamestnávateľom. Účasť zákonného
zástupca žiaka na stretnutí
u zamestnávateľa k výsledkom žiaka
v systéme duálneho
Vykonanie
ročníkovejvzdelávania.
komplexnej úlohy
v rámci praktického vyučovania
u zamestnávateľa (ak bola určená).
Ročníkové hodnotenie a klasifikácia žiaka –
prevzatie ročníkového vysvedčenia.
Odovzdanie kópie ročníkového
vysvedčenia u zamestnávateľa.
Ukončovanie štúdia – teoretická časť
v strednej škole, praktická časť
u zamestnávateľa, ak sa jej konanie
nedohodne so školou inak.
Odovzdanie dokladov o dosiahnutom
stupni vzdelania a dokladov o kvalifikácii
u zamestnávateľa.

Zákonný zástupca
žiaka +
zamestnávateľ
žiak

škola + žiak +
zamestnávateľ

žiak

25

Uzatvorenie pracovnej zmluvy so
zamestnávateľom podľa dohody medzi
zamestnávateľom a žiakom.

V termíne určenom
zamestnávateľom.

žiak +
zamestnávateľ

Pozn.:
Uvedené termíny sú odporúčane. Termíny vstupu žiaka do systému duálneho vzdelávania závisia od aktivít
a termínov zamestnávateľa a strednej odbornej školy v rámci spolupráce v systéme duálneho vzdelávania.

Prehľad procesov vstupu žiaka do systému duálneho vzdelávania:
Žiak/Zákonný zástupca
Orientácia žiaka vo svete povolaní.
Výber povolania (čím chce žiak byť) a prípadne aj výber odboru vzdelávania, v ktorom sa žiak bude pripravovať na toto
povolanie v SDV.
↓
Oslovenie žiaka/rodiča informáciou o duálnom vzdelávaní. Spolupráca s kariérnym poradcom.
↓
Informačný deň u zamestnávateľa.
Exkurzie u zamestnávateľa.
Voľnočasové aktivity u zamestnávateľa – krúžky a pod.
Krátkodobé stáže u zamestnávateľa.
↓
Deň otvorených dverí v strednej odbornej školy za účasti zamestnávateľa a absolventov školy.
↓
Návšteva veľtrhu alebo burzy práce, regionálnej výstavy zamestnávateľov a pod.
↓
Prihlásenie žiaka u zamestnávateľa na duálne vzdelávanie na základe výzvy zamestnávateľa.
↓
Účasť na výberovom konaní u zamestnávateľa.
Výberové konanie – výber žiakov u zamestnávateľa. Pohovor, testy, overenie základných zručností a pod. Výber žiakov pre
uzatvorenie učebnej zmluvy.
↓
Prevzatie potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania od zamestnávateľa pre účely
prijímacie konania v škole.
↓
Absolvovanie prijímacieho konania a prijímacej skúšky v strednej odbornej škole.
↓
Zápis na štúdium v strednej odbornej škole – odovzdanie zápisného lístka zo základnej školy.
↓
Uzatvorenie učebnej zmluvy so zamestnávateľom.
↓
Nástup do školy na začiatku školského roku.
↓
Nástup k zamestnávateľovi na praktické vyučovanie. Oboznámenie sa s pracoviskom zamestnávateľa, internými predpismi
zamestnávateľa, úvodné školenia a pod.
↓
Účasť žiaka na teoretickom vyučovaní v škole a na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa.
↓
Ročníkové overenie vedomostí a zručností - hodnotenie žiaka.
↓
Príprava žiaka na ukončenie štúdia – záverečná skúška/maturitná skúška.
↓
Uzatvorenie zmluvy a budúcej pracovnej zmluve so zamestnávateľom, ak tak rozhodne zamestnávateľ.
↓
Absolvovanie teoretickej časti ukončenia štúdia v škole a praktickej časti ukončenia štúdia u zamestnávateľa.
↓
Prevzatie dokladov o ukončení štúdia – maturitné vysvedčenie v škole, výučný list u zamestnávateľa.
↓
Uzatvorenie pracovnej zmluvy so zamestnávateľom, ak tak rozhodne zamestnávateľ.

