Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania:
Praktické vyučovanie bude poskytované spoločnosťou ELEKTRIC s.r.o, Štúrova 325/17,
920 01 Hlohovec. Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole
obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava.

Kritéria pre výber úspešných uchádzačov:
Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:
 Osobného pohovoru
 Študijných výsledkov v 9. ročníku
 Testu zručnosti

Možnosť pracovného uplatnenia:
Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného
vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v odboroch:

Učebný odbor
Kód odboru
štúdia

3661 H

3678 H

Názov odboru
štúdia

murár

inštalatér

Forma
štúdia

denná

denná

Dĺžka
štúdia

Stupeň dosiahnutého
vzdelávania

3 roky

Stredné odborné
vzdelanie

3 roky

Stredné odborné
vzdelanie

Doklad o získanom
vzdelaní / odbornej
kvalifikácii

Vysvedčenie o
záverečnej
skúške/výučný list
Vysvedčenie o
záverečnej
skúške/výučný list

Finančné zabezpečenie žiaka a hmotné zabezpečenie žiaka
Finančné zabezpečenie žiaka bude poskytovať zamestnávateľ v rozsahu:


podnikové štipendium,



odmena za produktívnu prácu.

Výška podnikového štipendia žiaka je pre jednotlivé ročníky denného štúdia odboru
Inštalatér, murár nasledovná:
1. ročník 30 EUR / mesačne
2. ročník 60 EUR / mesačne
3. ročník 80 EUR / mesačne
Podnikové štipendium žiaka určí zamestnávateľ v mesačnej výške. Ak vznikne žiakovi
nárok na podnikové štipendium, poskytne ho zamestnávateľ žiakovi v plnej výške.
Zníženie základnej výšky podnikového štipendia podľa priemerného prospechu za
predchádzajúci polrok školského roka:
Priemerný prospech žiaka od 2,0 do 2,5 vrátane: zníženie o 20 %,
t.j. na 24 eur/1.šk.rok, 48 eur/2.šk.rok, 64 eur/3.šk.rok
Priemerný prospech žiaka od 2,5 do 3,0 vrátane: zníženie o 30 %,
t.j. na 21 eur/1.šk.rok, 42 eur/2.šk.rok, 56 eur/3.šk.rok
Priemerný prospech žiaka od 3,0 do 3,5 vrátane: zníženie o 40 %,
t.j. na 18 eur/1.šk.rok, 36 eur/2.šk.rok, 48 eur/3.šk.rok
Priemerný prospech žiaka horší ako 3,5: zníženie o 50 %,
t.j. 15 eur/1.šk.rok, 30 eur/2.šk.rok, 40 eur/3.šk.rok
Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonávania
produktívnej práce. Základná výška odmeny za produktívnu prácu pre žiaka v systéme
duálneho vzdelávania je pre jednotlivé ročníky denného štúdia učebného odboru
inštalatér, murár nasledovná :
1. ročník 2,00 EUR / hod
2. ročník 2,25 EUR / hod
3. ročník 2,50 EUR / hod
Nárok na odmenu za produktívnu prácu nevzniká ak žiak svojou činnosťou zapríčiní
vznik škody, vznik nepodarku alebo hrubo poruší Pracovný poriadok spoločnosti
ELEKRIC s.r.o. na pracovisku, s ktorým bol pri nástupe na duálne vzdelávanie
oboznámený.

Hmotné zabezpečenie:
 Osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, ktorý poskytuje
zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak
pripravuje
 Náklady na stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov
zamestnávateľa
 Posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka
 Úhrada nákladov spojených s ubytovaním žiaka v školskom internáte
 Cestovné náhrady v súlade so zákonom o cestovných náhradách za cestovné za
dopravu žiaka z miesta trvalého bydliska (alebo školského internátu) do miesta
výkonu praktického vyučovania a späť, z miesta trvalého bydliska do školského
internátu a späť.

