
Fungovanie Systému duálneho vzdelávania    
P                                                                                   

 

 Učebnú zmluvu  uzatvára zamestnávateľ so žiakom a jeho zákonným zástupcom do 15.9.                            

a v prípade, že ešte neobsadil všetky učebné miesta, ktoré chcel - až do 31.1. prvého ročníka žiaka.  
Učebná zmluva má vždy písomnú podobu a okrem iného obsahuje aj to aké hmotné a finančné 
zabezpečenie bude zamestnávateľ poskytovať žiakovi počas výkonu praktického vyučovania. 

                      1.      2.       3.  

 Hmotné zabezpečenie   - povinné     
o poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov (pracovný odev a ochranné pomôcky) 

minimálne v takom rozsahu ako vlastným zamestnancom 
o zabezpečenie posúdenia zdravotnej, zmyslovej a psychickej spôsobilosti žiaka, ak sa to na výkon 

praktického vyučovania vyžaduje (odborné zdravotné prehliadky a vyšetrenia) 
o zabezpečenie alebo poskytnutie stravovania, tak ako u vlastných zamestnancov  

 Hmotné zabezpečenie    - nie je povinné, ale môže  
o preplatiť žiakovi náklady na ubytovanie v internáte 
o preplatiť žiakovi náklady na cestovanie z domu (internátu) na miesto praktického vyučovania 

u zamestnávateľa alebo do školy a späť   

 Finančné zabezpečenie   - povinné  
o mesačná odmena za vykonanú produktívnu prácu na praktickom vyučovaní, ak žiak niečo vyrobil, 

alebo poskytol nejakú službu v požadovanej kvalite - podobné ako mzda zamestnanca 

 Finančné zabezpečenie   - nepovinné, ale často využívané ako silný  motivačný prvok      
o mesačné podnikové štipendium – zamestnávateľ väčšinou určí čo je potrebné splniť pre jeho 

získanie – napríklad dosiahnutý prospech, dochádzka, správanie a prístup k plneniu povinností 

 



                                                                                Porovnanie 
 

           

                                                              
Rozsah praktického vyučovania v SDV 

Odporúčaný pomer teoretického a praktického vyučovania v SDV 
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vyučuje škola
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