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

Spoločnosť Eurocamp, s.r.o., Poprad a Súkromná stredná odborná škola Poprad oznamujú
záujemcom, že od školského roka 2016/2017 majú možnosť absolvovať odborné vzdelávanie
a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.
Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania
Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch spoločnosti Eurocamp, s.r.o., Dlhé
hony 4597/4, 058 01 Poprad.
Teoretické vyučovanie bude poskytované v Súkromnej strednej odbornej škole Poprad, Ul.
SNP 1253, 058 01 Poprad.
Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať v 1. ročníku v čase od 8,00 hod. do
14,00 hod., v 2. a 3. ročníku v čase od 8,00 hod. do 15,00 hod..
Teoretické vyučovanie bude škola poskytovať podľa aktuálneho 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 3- ročnom učebnom odbore 2487 H
01 autoopravár – mechanik. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné
vzdelanie, výučný list a certifikát SOPK.
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: po skončení štúdia bude mať možnosť
zamestnať sa v spoločnosti Eurocamp, s.r.o., Poprad, ako kvalifikovaný odborný pracovník
vykonávajúci špecializované práce v autoopravárenstve.
Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka
Zamestnávateľ poskytne žiakovi nasledujúce hmotné zabezpečenie:
- osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v akom 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,
- stravovanie v režime stravovania zamestnancov (1,- € /1 obed, ak zmena trvala minimálne 4
hod.).

Zamestnávateľ poskytne žiakovi nasledujúce finančné zabezpečenie:
1. Podnikové štipendium pre jednotlivé ročníky viazané od mesačnej účasti dochádzky
na praktické vyučovanie:
1. ročník:
2. ročník:
3. ročník:

30 € /mesiac
40 € /mesiac
50 € /mesiac

2. Odmena za produktívnu prácu podľa dosiahnutého priemerného prospechu:
1.
2.
3.

do 1,5 vrátane
od 1,6 do 2,0
nad 2,0

100 % ..........
2,328 €/ 1 hod.
75 % z 2,328 € ... 1,746 €/ 1 hod.
50 % z 2,328 € ... 1,164 €/ 1 hod.

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom
Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:
- hodnotenia študijných výsledkov za 6. – 9. ročník ZŠ,
- pohovoru s uchádzačom.
Ďalšie informácie určené zamestnávateľom
Zamestnávateľ poskytne žiakovi s učebnou zmluvou benefity zodpovedajúce benefitom
poskytovaným zamestnancom zamestnávateľa:
- zľavu z tovarov a služieb poskytovaných spoločnosťou Eurocamp, s.r.o.,
- účasť na firemných akciách, organizovaných každoročne zamestnávateľom
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