Dôležitá informácia k duálnej forme výučby na SOŠ
automobilovej v Košiciach pre školský rok 2017/2018
SOŠ automobilová v Košiciach má dlhodobú tradíciu a skúsenosti pri výchove a vzdelávaní
v učebných a študijných odboroch so zameraním na autoopravárenstvo. Naša škola počas
posledných dvoch školských rokoch uzatvorila zmluvy o duálnej forme vzdelávania so
zamestnávateľmi, ktorí by aj v školskom roku 2017/2018 mohli mať záujem o žiakov v štyroch
učebných autoopravárenských odboroch :
autoopravár - mechanik [2487 H 01] pre chlapcov
autoopravár - elektrikár [2487 H 02] pre chlapcov aj dievčatá
autoopravár – karosár [2487 H 03] pre chlapcov
autoopravár - lakovník [2487 H 04] pre chlapcov aj dievčatá
Teda začínajúc prvým ročníkom školského roku 2017/2018 bude školský vzdelávací program
týchto učebných odborov vychádzať zo vzorových učebných plánov duálnej formy
vzdelávania. Takže v podmienkach našej školy už ide o úplne nový spôsob výučby všetkých
štyroch učebných odborov, ktorý škola zaviedla v školských rokoch 2015/2016 a 2016/2017.
Znamená to väčší podiel praktickej výučby oproti teoretickej výučbe v pomere 60%: 40%.
Kritéria na výber žiakov do systému duálneho vzdelávania /ďalej len SDV/ určujú
zamestnávatelia z oblasti autoopravárenstva. Prijímacie podmienky výberu na konkrétny
odbor určuje škola. Škola má možnosť vybrať do učebných autoopravárenských odborov až tri
triedy žiakov zo základných škôl. Žiaci, ktorí nebudú nižšie uvedenými firmami vybraní do
SDV - budú mať odborný výcvik v školských nadnormatívne vybavených dielňach pod
vedením našich profesionálnych majstrov. Títo žiaci v treťom ročníku budú mať zmluvný
odborný výcvik vo vybraných autoservisoch, ktorých má škola viac, ako 60. Taká je u nás prax
už od roku 2003. Všetci absolventi v SDV – ale aj mimo SDV majú možnosť u nás zmaturovať
v dennom nadstavbovom štúdiu. Ak získajú zamestnanie - maturujú v diaľkovej nadstavbovej
forme štúdia. Nadstavbová forma štúdia má na našej škole tri študijné odbory: 2493 L predaj
a servis vozidiel – orientovaný na manažment práce predajcu motorových vozidiel, resp.
manažment servisného poradcu, resp. manažment práce logistika alebo 3757 L 01 dopravná
prevádzka – cestná a mestská doprava alebo 2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava
prístrojov, strojov a zariadení.
V školských rokoch 2015/2016 a 2016/2017 do SDV vstúpili nižšie uvedené
autoopravárenské spoločnosti. Nevieme zatiaľ posúdiť, ktoré z nižšie uvedených spoločnosti
budú brať žiakov do duálu aj pre školský rok 2017/2018. Ak sa to dozvieme – zverejníme to
včas. Ak pribudnú ďalšie spoločnosti, s ktorými naša škola uzatvorí zmluvu o duálom
vzdelávaní – doplnia sa aj na v nižšie uvedenom zozname.

Auto Gábriel, s.r.o. Košice
IČO: 31699090
Ul.osloboditeľov 70, 040 17 Košice, Košice IV — počet ponúkaných učebných miest: 3
Kontakt: Ing.Ivan Mencel – manažér kvality; +421 918 341 378
http://www.gabriel.sk;
ivan.mencel@gabriel.sk

AUTO-VALAS s.r.o.
IČO: 31681743
Pri prachárni 7 , 040 11 Košice-Juh, Košice I
Kontakt: Slavomíra Želonková, 0918 721 670
http://www.autovalas.sk
valas.stevo@gmail.com
Pracovisko: Pri prachárni 7, Košice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-

Automobilové opravovne
Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, akciová spoločnosť
IČO: 44855206
Sklabinská 20, Bratislava 831 06 , Bratislava III
Prevádzka Košice, Priemyselná 1, 040 01 Košice — počet ponúkaných učebných miest: 4
Kontakt: Ing. Peter Jesenský ... riaditeľ prevádzky v Košiciach; 0903608192
peter.jesensky@aomvsr.sk
http://www.aomvsr.sk

FRANCE-TECH, spol. s r.o.
IČO: 36189359
Rozvojova 1, 040 11, Kosice , Košice I
Kontakt: Dušan Pavlišin; 0903 657 889
http://www.francetech.sk/info/Dualnysystemvzdelavania/
pavlisin@francetech.sk
Rozvojová 1, Košice

Tempus - Car s.r.o.
IČO: 31712312
Rastislavova 110, Košice I
Kontakt: Ing. Magdaléna Bardiovská ... riaditeľka; +421905348801
http://www.tempus.sk/tempus-group/dualne-vzdelavanie/
mbardiovska@tempustrans.sk
Rastislavova 110, Košice

Tempus - Trans s.r.o.
IČO: 31712380
Železiarenská 49,04015 Košice , Košice I
Kontakt: Ing. Magdaléna Bardiovská – riaditeľka; +421905348801
www.tempustrans.sk
mbardiovska@tempustrans.sk
Rastislavova 110, Košice

SCANIA SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 35826649
"Diaľničná cesta 4570/2A Senec 903 01 " , Senec
Kontakt: Jana Sklenárová; 0911994061
www.scania.sk
jana.sklenarova@scania.sk
Pracovisko: Ličartovce č. 283

Dopravný podnik mesta Košice, a.s.
IČO: 31701914
Bardejovská 6, 04329 Košice , Košice I
Kontakt
Mgr. Valéria Kolesárová - vedúci referent personalistiky; 055/640 71 23
www.dpmk.sk
valeria.kolesarova@dpmk.sk
Pracovisko: Hornádska 10, Košice

WINKLER, s.r.o.
IČO: 36179868
Lastomírska 161, 071 01 Michalovce, Michalovce

Kontakt: Ing. Andrea Ondová – riaditeľka; 0905 801 117
http://www.winkler.sk
winkler@partner.renault.sk
Lastomírska 161, 071 01 Michalovce

AUTO - IMPEX spol. s r.o.
IČO: 17329477
Vlčie hrdlo 68, Bratislava 821 07 , Bratislava II
Kontakt: Tamara Agnerová – riaditeľka; 00421 903 233 117
http://www.auto-impex.sk
tagnerova@auto-impex.sk
Pracovisko: Sadová 11, 052 01 Spišská Nová Ves

AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o.
IČO: 31670776
Cintorínska 7, Košice, 04001, Košice I
Kontakt: ing. Stanislav Gajanec; 055/6254084, 0903626444
http://www.toyota-kosice.sk
servis@autolux.sk

MOTOR - CAR Košice s.r.o.
IČO: 36198595
Dopravná 5, 040 01 Košice, Košice I
Kontakt: Miroslav Končík; +421 (55) 7982 101
www.motor-car.sk
m.koncik@motor-car.sk

Aké základné informácie musí vedieť zákonný zástupca /rodič/ žiaka, ktorý
chce svojho syna – poprípade aj dcéru dať do SDV:
Ak sa vyššie uvedení zamestnávatelia rozhodnú, že budú brať žiakov do duálnej formy
vzdelávania v niektorých zo štyroch učebných autoopravárenských odboroch – mali
by o tom vedieť informovať rodiča žiaka už po vydaní polročného vysvedčenia v devia-

tom ročníku školského roku 2016/2017, teda už vo februári roku 2017. Ak niektoré
s vyššie uvedených firiem /možno aj všetky/ budú vyberať žiakov do duálnej formy
vzdelávania – určite dohodnú so žiakom a jeho zákonným zástupcom stretnutie priamo
vo vlastných podmienkach. Na stretnutie je potrebné, aby zákonný zástupca žiaka
doniesol všetky originály vysvedčení za každý ročník od šiesteho ročníka až po polročný
výpis známok z deviateho ročníka a ďalšie doklady, ktoré potvrdzujú zdravotný
stav, fyzickú a psychickú spôsobilosť na náročné povolanie autoopravára. Zákonný
zástupca žiaka so záujmom o SDV pre svojho syna – resp. dcéru musí vedieť, že:
-

-

-

-

-

Žiak uchádzajúci sa o niektorý zo štyroch učebných autoopravárenských odborov
nevykonáva u nás písomné prijímacie skúšky. Tie vykonávajú iba uchádzači o naše
štvorročné študijné odbory.
SDV sa týka len našich štyroch učebných autoopravárenských odborov.
Vybranému uchádzačovi (žiakovi) zamestnávateľ vydá POTVRDENIE o odbornom
vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania v časovom predstihu
tak, aby najneskôr do 10.04.2017 toto POTVRDENIE spolu aj s prihláškou na
strednú školu odovzdal základnej škole, ktorú navštevuje.
POTVRDENIE zamestnávateľa o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme
duálneho vzdelávania základná škola spolu aj s prihláškou na strednú školu... pošle
riaditeľ základnej školy najneskôr do 20.04.2017.
Žiaci s týmto potvrdením budú prijímaní cestou prijímacieho konania do SDV úplne
samostatne.
Naša škola žiakov do učebných odborov bude prijímať cca 24.04.2017 a ihneď vydáme
rozhodnutia o prijatí – resp. neprijatí do konkrétneho učebného odboru autoopravár –
mechanik; elektrikár; karosár alebo lakovník, ktoré doručíme zákonnému zástupcovi. Ak
zápisný lístok zákonný zástupca donesie k nám do školy a zapíše žiaka na našu školu po
prvom kole prijímacích skúšok - t.j. po 9.05.2017 a 11.05.2017 – naša škola posiela
príslušnému zamestnávateľovi zoznam prijatých a zapísaných žiakov, ktorým vydal
uvedené POTVRDENIE. Zamestnávateľ, ktorý vybral žiaka do SDV a naša škola ho
prijala do príslušného učebného odboru – následne uzatvorí so zákonným zástupcom žiaka
učebnú zmluvu.
Predpokladaný termín uzatvorenie učebnej zmluvy je do 30. 6. 2017 z dôvodu včasného
spracovania rozvrhu vyučovania. Zákonný termín do 31.08.2017 by bol pre nás veľmi
neskorý z hľadiska tvorby rozvrhu.

Ak sa zamestnávatelia rozhodli žiaka prijať do SDV – znamená to, že budú vychovávať
žiaka v odbornom výcviku na vlastnom pracovisku na svoje náklady:
(odborný výcvik v reálnych podmienkach firmy, materiálne a finančné výhody pre žiaka,
možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o pracovnú zmluvu uzatvorenú s firmou). Na SOŠ
automobilovej v Košiciach sa bude realizovať teoretické vyučovanie v hore uvedených
autoopravárenských učebných odboroch v SDV.
-

V systéme duálneho vzdelávania sa žiak stáva



žiakom našej školy – na základe rozhodnutia o prijatí
žiakom firmy – na základe podpísania učebnej zmluvy

Do prvého ročníka našich vyššie uvedených učebných odborov môže byť prijatý uchádzač,
ktorý úspešne ukončil 9. ročník ZŠ, nie je žiakom inej strednej školy, je zdravotne spôsobilý na
štúdium vo zvolenom učebnom odbore a splnil podmienky prijímacieho konania. Naša škola
zašle úspešným uchádzačom rozhodnutie o prijatí. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium
v učebnom odbore – oznámime termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.

Ďalšie benefity, ktoré žiak získa vstupom do SDV a podpísaním učebnej
zmluvy:
• odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov,
• možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o pracovnú zmluvu uzatvorenú s firmou,
• začlenenie do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa, riešenie reálnych
praktických úloh,
• zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom motivačného štipendia, odmeny za
produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia zo strany zamestnávateľa,
• získanie certifikátu od zamestnávateľa o dĺžke a obsahu praktického vzdelávania, ktorý ho
zvýhodní na trhu práce (absolvent s praxou),
• skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie
pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.

Hmotné zabezpečenie žiaka prijatého do duálnej formy vzdelávania:
Osobné ochranné pracovné pomôcky: Zamestnávateľ poskytne žiakovi pracovný odev
a pracovnú obuv 1 krát za školský rok.
Stravovanie – ako vlastným zamestnancom - môže uviesť aj konkrétnu výšku finančnej
spoluúčasti žiaka na stravovaní.
Ubytovanie žiaka v školskom internáte - Výška úhrady za ubytovanie bude v rozsahu do 80 %
výšky úhrady za ubytovanie žiaka v školskom internáte, Cestovné náhrady - o poskytovaní
rozhoduje zamestnávateľ.
Finančné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:
Podnikové štipendium poskytne zamestnávateľ žiakovi, s ktorým uzavrel učebnú zmluvu, za
každý kalendárny mesiac školského vyučovania vo výške: 1.ročník – 40,-€; 2.ročník – 60,€; 3.ročník – 80,-€.
Odmenu za produktívnu prácu poskytne zamestnávateľ vo výške 50 % až 100 % hodinovej
minimálnej mzdy.
Motivačné štipendium sa žiakovi poskytuje mesačne „zo štátneho rozpočtu, ak ide
o nedostatkový odbor“ v období školského vyučovania vo výške:

a) 65 % sumy životného minima podľa osobitného predpisu pri priemernom prospechu žiaka
do 1,8 vrátane,
b) 45 % sumy životného minima pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 1,8 do 2,4
vrátane alebo
c) 25 % sumy životného minima pri priemernom prospechu nad 2,4 do 3 včítane.
Za nedostatkový odbor mohol by byť určený učebný odbor autoopravár - lakovník
a karosár – ale o tom rozhoduje pre každý školský rok samostatne Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

SOŠ automobilová v Košiciach spolupracuje v rámci SDV s dvanástimi vyššie uvedenými
zamestnávateľmi.
Podrobnejšie informácie o duálnom vzdelávaní je možné získať osobne u riaditeľa SOŠ
automobilovej v Košiciach Ing. Jozefa Eperješiho - tel.č.: 055/7298898, mobil: 0903 884 311
alebo e-mailom na riaditel@sosake.sk. Informácie poskytne aj náš koordinátor spolupráce zo
ZŠ Ing. Rudolf Rudohradský – tel.:055/6765700-1, kl.52, mobil: 0905 469 748 alebo e – mail:
rudohradsky@sosake.sk .

V Košiciach, dňa 21.11.2016

riaditeľ školy Ing. Jozef Eperješi

