OZNÁMENIE O MOŽNOSTI ABSOLVOVAŤ ODBORNÉ
VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU

V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania:
Praktické vyučovanie bude poskytované v prevádzke Kaderníctvo Liana, Paulínska 20,
917 01 Trnava, zamestnávateľ Miriam Gašparíková. 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

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

Študijný odbor
Kód odboru
štúdia

Názov odboru
štúdia

6425 K

kaderník –
vizážista

Forma
štúdia

denná

Dĺžka
štúdia

Stupeň dosiahnutého
vzdelávania

4 roky

úplné stredné
odborné vzdelanie

Doklad o získanom
vzdelaní / odbornej
kvalifikácii

vysvedčenie
o maturitnej
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
nasledovná:
Študijný odbor
6425 K kaderník - vizážista
1.ročník

20 € mesačne

2.ročník

40 € mesačne

3.ročník

60 € mesačne

4.ročník

80 € mesačne

Podnikové štipendium je naviazané na 100%
dochádzku žiaka a na dosiahnutý prospech
študenta (teoretické aj praktické vyučovanie):
prvý polrok 1. ročníka bez obmedzenia
do 1,4
120% štipendia
od 1,5 do 1,8 100% štipendia
od 1,9 do 2,4 60% štipendia
od 2,5 do 3,0 40% štipendia

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 nasledovná:
1. ročník 2,00 EUR
2. ročník 2,50 EUR
3. ročník 3,00 EUR
4. ročník 3,50 EUR

Nárok na odmenu za produktívnu prácu nevzniká ak žiak svojou činnosťou zapríčiní
vznik škody, vznik nepodarku alebo hrubo poruší Pracovný poriadok zamestnávateľa
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.

