Zmluva č. xx/2014/DV
o duálnom vzdelávaní

Zoznam príloh, ktoré sú dokumentáciou k praktickému vyučovaniu u zamestnávateľa.
Dokumentácia je uvedená ako vzor. Po dohode zmluvných strán sa môže zmeniť.

Zoznam príloh:
Poradové
číslo
1

2
3
4
5

Príloha
Zoznam žiakov vykonávajúcich PV v organizácii k 1.9.20..
Zoznam inštruktorov a majstrov odbornej výchovy
k 1.9.20..
Tematický výchovno-vzdelávací plán praktického
vyučovania
Dotazník inštruktora
Evidencia dochádzky žiaka na praktické vyučovanie
Mesačný výkaz praktického vyučovania žiaka

7

Mesačné hlásenie o absencii žiaka na praktickom
vyučovaní
Hodnotiaci list žiaka na praktickom vyučovaní

8

Učebný plán Školského vzdelávacieho programu

6

Spracováva
Škola
Škola
Zamestnávateľ
Zamestnávateľ
Žiak, potvrdzuje inštruktor a
zamestnávateľ
Zamestnávateľ
Inštruktor 2 x za školský rok,
potvrdzuje zamestnávateľ
Škola

Príloha č. 1
Zoznam žiakov vykonávajúcich PV v organizácii k 1.9.20..
Zoznam inštruktorov a majstrov odbornej výchovy k 1.9.20..
Organizácia (obchodný názov):
Miesto praktického vyučovania (adresa pracoviska, názov organizačného útvaru):
Zoznam žiakov na praktickom vyučovaní
Priezvisko a meno žiaka

Trieda

Odbor štúdia

Deň začiatku
PV

Časový rozvrh PV
(deň v týždni,
označenie týždňa
párny/nepárny)

Inštruktor a majster odbornej výchovy

Žiak
(priezvisko a meno)

Inštruktor
(priezvisko a meno)

Majster odbornej výchovy
(priezvisko a meno)

V ....................., dňa:

_______________________________
meno a priezvisko
funkcia
SOŠ ...........

_______________________________
meno a priezvisko
funkcia
obchodný názov organizácie

Príloha č. 2

Tematický výchovno-vzdelávací plán praktického vyučovania

Rozpis učiva na vyučovaciu jednotku (min. 1 deň praktického vyučovania, max. počet dní praktického
vyučovania u zamestnávateľa v jednom bloku praktického vyučovania).
Príklad:

V ....................., dňa:

_______________________________
meno a priezvisko
funkcia
SOŠ ...........

_______________________________
meno a priezvisko
funkcia
obchodný názov organizácie

Príloha č. 3

Dotazník inštruktora
pre individuálnu formu vyučovania odborného výcviku v organizácii
žiaka (ov) Strednej odbornej školy .... v školskom roku 20xx/20xx

Meno a priezvisko, titul: ...........................................................................................................................
Dosiahnuté najvyššie vzdelanie (názov školy): ..........................................................................................
Stupeň najvyššieho vzdelania (výučný list, maturita, VŠ 1. stupňa, VŠ 2. stupňa): ..................................
Vyučený v odbore: ..................................................................................................................................

Maturita v odbore: ..................................................................................................................................

Počet rokov odbornej praxe: ...................................................................................................................
Počet rokov vo funkcii inštruktora: ........................................................................................................

Dátum: ................................

...................................................
podpis inštruktora

Menovanie do funkcie inštruktora OV schválil: ...................................................................................
(priezvisko a meno, funkcia)
Týmto súčasne potvrdzujeme, že inštruktor je v pracovno-právnom vzťahu s organizáciou.

................................................................
pečiatka a podpis zástupcu organizácie

Poznámka: Originál dotazníka zašlite na SOŠ ..., adresa školy, kontaktné údaje

Príloha č. 4
Evidencia dochádzky žiaka na praktické vyučovanie
Evidencia praktického vyučovania v organizácii - školský rok 20xx/20xx
pre žiakov SOŠ ..., adresa školy
Priezvisko žiaka:

Meno žiaka:

Dátum narodenia žiaka:

Trieda:

Bydlisko žiaka:

Odbor štúdia:

Organizácia:

Mesiac:

Inštruktor odborného výcviku:

Dni:
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

September
Október
November
December
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Pozn.: Do príslušného dňa sa uvedie počet hodín praktického vyučovania.
Ak sa žiak nezúčastní PV uvedie sa A a počet hodín absencie (napr. A4, žiak chýbal 4 h ). Ospravedlnenie absencie sa uvádza na samostanom liste.

Dátum:
Podpis inštruktora:

Príloha č. 5
Mesačný výkaz praktického vyučovania žiaka
Stredná odborná škola ...

Mesiac:

Adresa školy:

Miesto PV:

Organizácia
:

Meno žiaka:

Dátum

Od

Do

Odpracované hodiny
spolu:

Spolu
hodín

Vykonávaná
pracovná činnosť

Podpis žiaka

Podpis inštruktora

Klasifikácia žiaka za uvedené obdobie (známka):

Podpis inštruktora:
Podpis zástupcu organizácie:

Pečiatka
organizácie:

Podpis majstra odbornej výchovy:
Pozn.: Mesačný výkaz PV žiaka vypĺňa a spracováva žiak (okrem hodnotenia žiaka za mesiac známkou).
Inštruktor a zástupca organizácie potvrdia správnosť údajov.
Pracovný list odovzdá žiak na konci kalendárneho mesiaca majstrovi odbornej výchovy určenému pre žiaka na
PV v organizácii.

Príloha č. 6
Mesačné hlásenie o absencii žiaka na praktickom vyučovaní

Organizácia:

Mesiac:

Inštruktor:

Por.
č.

Priezvisko a meno žiaka

Ospravedlnená

Neospravedlnená

Nedoriešená

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Dátum:
Podpis inštruktora: .....................................

Podpis majstra OV: .........................................

Spolu

Príloha č. 7
Hodnotiaci list žiaka na praktickom vyučovaní
Stredná odborná škola ...
Organizácia:

Mesiac:

Inštruktor:

Žiak:

Oblasť hodnotenia
Odborné vedomosti žiaka k vykonávanej práci
Hodnotenie praktických zručností žiaka pri práci
Samostatnosť žiaka pri práci
Kvalita vykonávanej práce žiaka
Prístup a správanie žiaka k povinnostiam
Prístup žiaka k pokynom inštruktora a vedúcich
zamestnancov organizácie
Dodržiavanie BOZP a PO žiakom

1 2 3 4 5 Poznámky k činnostiam

Iné vyjadrenia organizácie:

Hodnotenie sa vykoná vyznačením pridelenej známky vo forme X.
1 – výborný
2 – chválitebný
3 – dobrý
4 – dostatočný
5 – nedostatočný
Hodnotiaci list žiaka spracováva inštruktor za 4 x za školský rok v termíne rokovania pedagogickej rady
školy o priebežnej klasifikácii žiaka a o klasifikácii žiaka za príslušné klasifikačné obdobie (4 x za školský
rok).

………………………………..
dátum

..................................................
podpis majstra odbornej výchovy

…………………………………..
podpis inštruktora

Príloha č. 8
Učebný plán Školského vzdelávacieho programu
Rozpis týždenného počtu vyučovacích hodín podľa vyučovacích predmetov a ročníkov štúdia. Spracováva
škola v spolupráci so zamestnávateľom.

10. Učebný plán študijného odboru 2411 K mechaník nastavovač
Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola technická
ČADCA

Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP

Mechaník nastavovač

Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Druh školy
Vyučovací jazyk
Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí/vyučovacích
predmetov

2411 K mechaník nastavovač

Všeobecnovzdelávacie predmety
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra a)
Anglický jazyk / Nemecký jazyk a)
Človek ahodnoty
Etická výchova / Náboženská výchova b) i)
Človek a spoločnosť
Dejepis
Občianská náuka
Človek a príroda
Fyzika
Matematika a práca s informáciami
Matematika
Informatika
Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova a) c)
Odborné predmety
Teoretické vzdelávanie
Ekonomika
Technické kreslenie
Strojárska technológia
Strojníctvo
Kontrola a meranie
Stroje a zariadenia
Technická mechanika
Výpočtová technika
Programovanie
Technológia
Praktická príprava
Odborný výcvik d)
Voliteľné predmety
Spolu

,Okružná 693, 02204

Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a
prípravu pre skupinu učebných a študijných odborov 23, 24
Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba.
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
Denná
Štatna
vyučovací jazyk - slovenský
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
1.
2.
3.
4.
Spolu
18,5
13
12
9
52,5
3

3

3

3

4

3

3

3

12
13

1

1

–

–

2

2
1

1
1

–
1

–
–

3
3

2

1

1

2
2

2
-

2
-

1,5
-

7,5
2

1,5

1

2

1,5

6

16

19

20

23

78

–
2
2
2
1
–
2

–
1
1
1
2

–
–
–
–
1
2
2

2
–
–
–
1
1
2
2

2
3
2
2
1
1
1
2
5
8

6

15

17,5

17,5

56

0
33,5

0
33

0
34,5

0
34,5

0
135,5

4

