
Informácia pre rodičov k prihlasovaniu žiakov na duálne vzdelávanie 

Vážení rodičia, 

v dobe, kedy sa so svojim synom (dcérou) rozhodujete o jeho budúcom povolaní, dovolíme si  Vás 

informovať o možnosti štúdia v systéme duálneho vzdelávania na Súkromnej strednej odbornej  

škole technickej v Žiari nad Hronom (ďalej SSOŠT) a zároveň vo vybranej výrobnej firme. V systéme 

duálneho vzdelávania sa žiak stáva nielen žiakom vybranej strednej školy, ale aj žiakom vybranej 

výrobnej firmy. Cieľom je zlepšiť kvalitu prípravy žiaka na vybranú profesiu a tým zvýšiť šance 

zamestnania sa po ukončení štúdia. Firma je garantom kvalitnej prípravy žiaka a  poskytne mu 

odborný výcvik priamo vo firme. Okrem toho bude žiak v duálnom vzdelávaní firmou hmotne 

i finančne podporovaný. Ak sa vo firme osvedčí, firma mu môže ponúknuť pracovné miesto.  

V duálnom systéme vzdelávania môžete na SSOŠT  študovať v odboroch:  

Číslo odboru Názov odboru dĺžka 
štúdia 

Spôsob ukončenia 
štúdia 

Firmy ponúkajúce duálne vzdelávanie 
v odbore (zoznam firiem bude 
priebežne dopĺňaný na 
www.ssost.edupage.org) 

2430 H operátor strojárskej 
výroby 

3 výučný list SAPA Profily   
Nemak Slovakia 
Remeslo strojal 
Fagor Ederlan Slovensko 

2411 K   mechanik 
nastavovač 

4 výučný list 
a maturitné 
vysvedčenie 

SAPA Profily 
Nemak Slovakia 
Remeslo strojal 
Slovalco 
Fagor Ederlan Slovensko 

2679 K mechanik 
mechatronik 

4 výučný list 
a maturitné 
vysvedčenie 

Nemak Slovakia  
Remeslo strojal 
Tubapack 
Fagor Ederlan Slovensko 

2262 K hutník operátor 4 výučný list 
a maturitné 
vysvedčenie 

SAPA Profily  
Nemak Slovakia 
Slovalco 

 

O štúdium v duálnom systéme sa žiak uchádza podaním prihlášky na štúdium na SSOŠT a zároveň 

prihlášky na duálne vzdelávanie vo vybranej firme. Po úspešnom absolvovaní rozhovoru vo firme, 

táto s ním podpíše učebnú zmluvu.  

Viac informácií o duálnom vzdelávaní sa môžete dozvedieť na Dni otvorených dverí Súkromnej 

strednej odbornej  školy technickej v Žiari nad Hronom dňa 11.februára 2015 v čase od 10:00 hod. do 

16:00 hod. Budete môcť konzultovať so zástupcami školy i firiem, ktoré ponúkajú duálne vzdelávanie. 

Budete si môcť pozrieť vybavenie odborných učební i práce žiakov. 

Postup pri prihlasovaní a prijímaní na duálne štúdium je nasledovný:  

1. Zákonný zástupca žiaka podá prihlášku na štúdium na SŠ spolu s prihláškou do duálneho 

vzdelávania  riaditeľovi ZŠ do 6.3.2015. Na prihláške do duálneho vzdelávania si žiak môže vybrať 

ku každému odboru 2 firmy, pričom prvá firma bude pre žiaka prioritná. 

2. Riaditeľ  ZŠ doručí obidve prihlášky na SSOŠT do 15.3.2015.  



3. SSOŠT doručí kópie prihlášok žiakov do vybraných firiem. 

4. Firmy v termíne od 1.4. do 30.4. 2015 pozvú žiaka so zákonným zástupcom na rozhovor 

o podmienkach uzatvorenia učebnej zmluvy. Na základe tohto rozhovoru a výsledkov žiaka zo ZŠ 

si firmy vyberú, s ktorými žiakmi podpíšu učebné zmluvy. 

5. Výsledok rozhovoru oznámia firmy zákonnému zástupcovi žiaka a škole v termíne do 5.5.2015.  

V prípade kladného rozhodnutia zašlú žiakom predbežnú dohodu o uzatvorení učebnej zmluvy.  

6. Predbežnú dohodu o uzatvorení učebnej zmluvy si žiak prinesie na prijímacie skúšky na SSOŠT 

a odovzdá ju škole, ktorá bude po prijímacích skúškach koordinovať podpisovanie učebných 

zmlúv. 

7. Po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok firma uzatvorí so žiakom učebnú zmluvu v termíne 

do 31.8.2015. Učebná zmluva žiaka nezaväzuje zostať po skončení školy pracovať vo firme. 

8. V prípade, že žiak bude prijatý na štúdium na SSOŠT a nezíska predbežnú dohodu na uzatvorenie 

učebnej zmluvy od firmy, bude môcť plnohodnotne študovať  vo zvolenom odbore  aj bez 

učebnej zmluvy s firmou. Aj v takom prípade bude absolvovať časť odborného výcviku vo 

výrobnej firme, avšak bez nároku na niektoré finančné a hmotné benefity, ktoré budú mať len 

žiaci s učebnou zmluvou.  

9. Ak sa žiak rozhodne študovať na SSOŠT a nemá záujem o uzatvorenie učebnej zmluvy s firmou, 

podáva prihlášku na štúdium v takom istom termíne ako ostatní žiaci, t.j. do 10.4. 2015.  

Zoznam firiem ponúkajúcich  učebné zmluvy v príslušných odboroch aj s prihláškou sú k dispozícii na 

www.ssost.edupage.org  a u výchovných poradcov na ZŠ. Zoznam firiem bude priebežne dopĺňaný.    

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na tel.č. 045/6733394, alebo mailom na 

ssos.intech@gmail.com.  

Kontaktné osoby: RNDr. Beata Tóthová, Ing. Pavel Žabenský, Mgr. Dana Váňová.   

 

S pozdravom  

 

 RNDr. Beata Tóthová 

 riaditeľka školy 

 

 

 

 

 


