Podrobné kroky procesu OVERENIA SPÔSOBILOSTI zamestnávateľa
poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania

Rozhodnutie
zamestnávateľa o
vstupe do SDV

Ktoré odbory
vzdelávania
zamestnávateľ
potrebuje?

Počet
vzdelávacích
miest, resp. s
koľkými žiakmi
predpokladá
uzatvoriť učebnú
zmluvu?

Treba určiť
vzdelávaciu
kapacitu
pracoviska
praktického
vyučovania v 1
vyučovací deň PV

ODPORÚČANIA PRE ZAMESTNÁVATEĽA:
Pred podaním žiadosti o overenie spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho
vzdelávania je žiaduce, aby zamestnávateľ už mal predstavu o nastavení, resp. definovaní
nasledujúcich parametrov:


miesto poskytovania praktického vyučovania - adresa pracoviska praktického vyučovania,
príp. určenie konkrétnych organizačných častí prevádzky zamestnávateľa, v ktorých sa
bude poskytovať praktické vyučovanie a určenie konkrétnych pracovných miest, na
ktorých sa bude vykonávať praktické vyučovanie.



predpokladaný počet žiakov, v konkrétnom školskom roku, s ktorými zamestnávateľ
plánuje uzatvoriť učebnú zmluvu



celkový počet žiakov, ktorým sa bude poskytovať praktické vyučovanie v jednotlivých
školských rokoch v členení podľa odborov štúdia



najvyšší počet žiakov, ktorým sa bude poskytovať praktické vyučovanie v jednom
vyučovacom dni praktického vyučovania – vzdelávacia kapacita pracoviska praktického
vyučovania



uviesť stredné odborné školy, s ktorými zamestnávateľ plánuje spolupracovať a uzatvoriť
zmluvu o duálnom vzdelávaní



preštudovať normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre daný
odbor štúdia (vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a zverejňuje sa na
stránke www.siov.sk)



k nahliadnutiu vzorové učebné plány a vzorové učebné osnovy pre študijný odbor alebo
učebný odbor (od 1.9.2019 majú už len odporúčací charakter) zabezpečenie výkonu
praktického vyučovania individuálne prostredníctvom inštruktorov alebo skupinovo
prostredníctvom hlavného inštruktora alebo majstra odbornej výchovy a ich predpokladaný
počet



určenie začiatku poskytovania praktického vyučovania

Podať ŽIADOSŤ
o overenie
spôsobilosti



sumár plnenia materiálno-technického a priestorového zabezpečenia výkonu praktického
vyučovania v danom odbore štúdia zamestnávateľom podľa normatívu materiálnotechnického a priestorového zabezpečenia pre daný odbor štúdia



využitie možnosti poskytovať praktické vyučovanie aj v dielni školy v rozsahu do 50 % z
celkového počtu hodín praktického vyučovania



využitie možnosti poskytovať praktické vyučovanie aj u iného zamestnávateľa s osvedčením
pre poskytovanie praktického vyučovania v SDV, ktorý udelil písomný súhlas, v rozsahu do
50 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania alebo v priestoroch pracoviska
praktického vyučovanie združenia zamestnávateľov



predbežný výber zamestnancov zabezpečujúcich praktické vyučovanie žiakov ako aj ich
zaradenia na pozíciu inštruktora, hlavný inštruktora alebo majstra odbornej výchovy



postup vypracovania vnútorného poriadku pracoviska praktického vyučovania alebo
dodatku k prevádzkovému poriadku, ktorý bude upravovať poskytovanie praktického
vyučovania



návrh rozpočtu nákladov a výnosov na poskytovanie praktického vyučovania

Akonáhle zamestnávateľ pozná aspoň čiastočné odpovede k vyššie uvedeným bodom, odporúčame
začať oficiálny proces vstupu do duálneho vzdelávania:

Podanie ŽIADOSTI O OVERENIE
SPÔSOBILOSTI poskytovať
praktické vyučovanie v SDV
na príslušnú SaPO, ktorá má
vecnú pôsobnosť k vybraným
odoborom štúdia

zabezpečenie procesu
overovania spôsobilosti
VÝKONOM OBHLIADKY
PRIESTOROV PREVÁDZKY,
v ktorých sa bude poskytovať
praktické vyučovanie - KOMISIU
vymenúva SaPO

získanie OSVEDČENIA
poskytovať praktického
vyučovania u zamestnávateľa v
SDV

Informácie k žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie
v systéme duálneho vzdelávania sú k dispozícii podľa § 12 zákona č. 209/2018 Z. z, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony:

Žiadosť obsahuje:
a)
b)
c)
d)
e)

identifikačné údaje zamestnávateľa
predmet činnosti zamestnávateľa
študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom bude poskytovať praktické vyučovanie
adresu pracoviska praktického vyučovanie
počet žiakov, ktorých zamestnávateľ predpokladá pripravovať v systéme duálneho

f)
g)
h)

i)

j)
k)
l)
m)

vzdelávania
najvyšší počet žiakov, ktorých zamestnávateľ predpokladá pripravovať v systéme
duálneho vzdelávania v jeden vyučovací deň
strednú odbornú školu, s ktorou zamestnávateľ predpokladá uzatvoriť zmluvu o duálnom
vzdelávaní
predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe, ktorí sú
zamestnancami zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické
vyučovanie
predpokladaný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe, ktorí sú
zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať
praktické vyučovanie, ak:
1. zamestnávateľ nezamestnáva majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe
alebo
2. zamestnávateľ nezamestnáva potrebný počet majstrov odbornej výchovy, učiteľov
odbornej praxe
predpokladaný počet inštruktorov, ak žiak bude vykonávať praktické vyučovanie pod
vedením inštruktora
predpokladaný počet hlavných inštruktorov, ak žiak bude vykonávať praktické vyučovanie
pod vedením hlavného inštruktora
školský rok, od ktorého zamestnávateľ predpokladá poskytovať praktické vyučovanie
v systéme duálneho vzdelávania
dátum a podpis štatutárneho zástupcu zamestnávateľa

!!! Žiadosť podpisuje jeden alebo viacej štatutárnych zástupcov zamestnávateľa podľa údajov
uvedených vo výpise z obchodného registra. Ak má spoločnosť v obchodnom registri uvedenú
prokúru, môže za spoločnosť konať vo veci podania žiadosti aj prokurista spoločnosti. Na základe
plnomocenstva na úkony spojené s podaním žiadosti, je možné poveriť inú osobu, ktorá je
oprávnená konať v mene spoločnosti.

Prílohy žiadosti o overenie spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie
v systéme duálneho vzdelávania:
a) originálny dokument o oprávnení zamestnávateľa vykonávať činnosť, ktorá zodpovedá obsahu
vzdelávania v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom bude poskytovať praktické
vyučovanie (výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra a pod.),
b) Čestné prehlásenie o tom, že:


zamestnávateľ do vykonania obhliadky komisiou vymenovanou stavovskou alebo
profesijnou organizáciou bude mať materiálno-technické a priestorové zabezpečenie
zodpovedajúce príslušnej časti školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo
učebného odboru,



zamestnávateľ nie je v konkurze alebo v likvidácii,



proti zamestnávateľovi nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku,



zamestnávateľ nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla daňové nedoplatky,
nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky
na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie

c) originálny výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace preukazujúci, že zamestnávateľ,
štatutárny zástupca zamestnávateľa alebo člen štatutárneho orgánu zamestnávateľa nebol
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin (v prípade ak za zamestnávateľa konajú dve osoby,
je potrebné doložiť dva výpisy),

d) žiadateľ môže predložiť písomný súhlas iného zamestnávateľa, ktorý je držiteľom osvedčenia, že
v spolupráci so žiadateľom zabezpečí priestory pre príslušnú časť školského vzdelávacieho
programu študijného odboru alebo učebného odboru a zabezpečí materiálno-technické a
priestorové zabezpečenie zodpovedajúce príslušnej časti školského vzdelávacieho programu
študijného odboru alebo učebného odboru, v rozsahu najviac 50 % z celkového počtu hodín
praktického vyučovania,
e) žiadateľ môže predložiť písomný súhlas školy, že v spolupráci so žiadateľom zabezpečí priestory pre
príslušnú časť školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru
a zabezpečí materiálno-technické a priestorové zabezpečenie zodpovedajúce príslušnej časti
školského vzdelávacieho programu študijného odboru alebo učebného odboru, v rozsahu najviac
50 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania

