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Oznámenie
o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu
v systéme duálneho vzdelávania pre školský rok 2016/2017

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania
Praktické vyučovanie bude poskytované:
Výrobný závod Kia Motors Slovakia, Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
Vzdelávacie stredisko, Hlavná 400/1, 013 02 Gbeľany
Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Teoretické vyučovanie bude poskytované:
Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať v 1. ročníku v čase od 07,00 h do 13,00 h, v 2. až 4. ročníku od
07,00 h do 14,00 h.
Pre študijný odbor 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, bude praktické vyučovanie
prebiehať každý druhý kalendárny týždeň od pondelka do piatka (5 dní). Teoretické vyučovanie bude škola
poskytovať od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň, podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.
Pre učebný odbor 2488 H Mechanik špecialista automobilovej výroby, bude praktické vyučovanie prebiehať každý
druhý kalendárny týždeň od pondelka do pondelka (6 dní). Teoretické vyučovanie bude škola poskytovať od utorka do
piatka, každý druhý kalendárny týždeň, podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.

Možnosť pracovného uplatnenia
Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon
povolania formou denného štúdia v 3-ročnom učebnom odbore 2488 H Mechanik špecialista automobilovej výroby.
Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej
skúške. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: montáž exteriérových a interiérových častí vozidla vrátane
kompletizácie častí motora, obsluha zariadení a strojov vo výrobných priestoroch.
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V 4-ročnom študijnom odbore 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení absolvent úspešným
absolvovaním štúdia získa úplne stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie a výučný list. Možnosti
pracovného

uplatnenia

absolventa:

pracovná

činnosť

zodpovedajúca

povolaniu

nastavovanie,

obsluha

a programovanie obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:
osobné

ochranné pracovné prostriedky

v rovnakom rozsahu, v

ktorom

poskytuje zamestnávateľ

zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,
posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania
jej posúdenie vyžaduje,
príspevok na stravovanie u zamestnávateľa v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ
zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie,
poskytnutie autobusovej dopravy na existujúcich autobusových spojoch spoločnosti.

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:
podnikové štipendium pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve,
odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej
zmluve.

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:
hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ,
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testu zručnosti,
prijímacieho pohovoru,
poradenstva so psychológom.
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