
Oznámenie
o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania vo

firme INA Kysuce, spol. s r.o., Kysucké Nové Mesto

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania

Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch zamestnávateľa:
INA  Kysuce,  spol.  s  r.o.,  Školiace  stredisko, Dr. G. Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Kontaktná osoba – p. Ján Vnuk, tel: 041/ 4205644 ,  041/ 4205637

Teoretické vyučovanie bude poskytované v:
Strednej odbornej škole strojníckej Kysucké Nové Mesto
Strednej odbornej škole technickej Čadca

Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať pre žiakov v 1. ročníku v čase od 8.00 hod. do 14.00
hod., v 2., 3. a 4. ročníku od 7.00 hod. do 14.00 hod. od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň.
Teoretické vyučovanie bude škola poskytovať od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň,  podľa
rozvrhu vyučovania určeného školou.

Možnosť pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na
výkon povolania formou denného štúdia v 4-ročnom študijnom odbore 2411 K mechanik nastavovač.
Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie a
výučný list).
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: pracovná činnosť zodpovedajúca povolaniu - obsluha,
nastavovanie a programovanie CNC strojov a zariadení, práca v oblasti zabezpečovania kvality.

Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:
· osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom ich poskytuje zamestnávateľ

zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje (povinné plnenie
zamestnávateľa),

· posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického
vyučovania jej posúdenie vyžaduje,

· príspevok na stravu.

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:
· podnikové štipendium je pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve
· odmena za produktívnu prácu je pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinovaná v učebnej

zmluve.

Poskytovanie finančného zabezpečenia je upravené interným predpisom zamestnávateľa.



Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:
· pohovoru s uchádzačom,
· hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ.

Ďalšie informácie určené zamestnávateľom

Zamestnávateľ poskytne najlepšiemu žiakovi s učebnou zmluvou v ročníku a najlepšími študijnými
výsledkami jednorazovú motivačnú odmenu za dosiahnuté študijné výsledky.

Doplňujúce  informácie o systéme duálneho vzdelávania nájdete v letákoch :
Duálne vzdelávanie Kysucké N. Mesto, Duálne vzdelávanie Čadca.


