DUÁLNE VZDELÁVANIE
V spoločnosti JAMP SVORADA s. r. o.

1. Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania
Tento pomer dosahuje:
• 3 ročný učebný odbor 60% praktickej prípravy ku 40 % teoretickej výučby,
• 4 ročný študijný odbor 50% praktickej prípravy a 50 % teoretickej výučby.

Praktické vyučovanie je poskytované v priestoroch zamestnávateľa:
• JAMP SVORADA s. r. o., Nerudova 740/39, 018 41 Dubnica nad Váhom
• JAMP SVORADA s. r. o., Súvoz 39/1, 911 01 Trenčín - Kubrá.
Teoretické vyučovanie je poskytované:
• Strednou odbornou školou Dubnica nad Váhom, Bratislavská 439/18, 018 41
Dubnica nad Váhom https://sosdca.edupage.org/,
• Strednou odbornou školou Trenčín, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín
https://souspstn.edupage.org/.

Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať každý týždeň podľa rozvrhu
vyučovania určeného školou.
Teoretické vyučovanie bude škola poskytovať podľa rozvrhu vyučovania určeného školou.

2. Študijné a učebné odbory, v ktorých poskytujeme praktické vyučovanie v systéme
duálneho vzdelávania
Spoločnosť JAMP SVORADA s. r. o. poskytuje praktické vyučovanie ako súčasť študijného
a odborného vzdelávania na výkon povolania formou denného štúdia v:
3 – ročnom študijnom odbore:

2423 H Nástrojár
2433 H Obrábač kovov
2464 H Strojný mechanik

4 – ročnom učebnom odbore:

2411 K Mechanik nastavovač
2412 K Mechanik číslicovo riadených strojov
2413 K Mechanik strojov a zariadení

Absolventi úspešným absolvovaním štúdia získajú stredné odborné vzdelanie, výučný list
a vysvedčenie o záverečnej skúške alebo výučný list a maturitné vysvedčenie.
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa sú v profesiách:
•
•
•
•
•
•

obsluha CNC strojov – sústruh, fréza
programátor - CNC
frézar,
sústružník,
horizontár,
zámočník.

3. Hmotné a finančné zabezpečenie
Naša spoločnosť poskytne žiakom hmotné zabezpečenie:
• osobné ochranné pracovné pomôcky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje
zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,
• posúdenie zdravotnej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej
posúdenie vyžaduje,
• stravovanie u zamestnávateľa vo vlastnej jedálni v blízkosti spoločnosti.

Ďalej spoločnosť poskytuje žiakovi finančné zabezpečenie nasledovne:
• príspevok na dopravu, počas praktického vyučovania,
• motivačné štipendium je pre jednotlivé ročníky denného štúdia:
1. ročník 40 €
2. ročník 60 €
3. ročník 80 €
4. ročník 100 €
• odmenu za produktívnu prácu, ktorú žiak vyprodukuje počas štúdia 50 až 100 %
minimálnej mzdy.

4. Kritéria 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

