NOVELIZÁCIA LEGISLATÍVY OD 1.9.2018
A ZMENY V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
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Harmonogram účinnosti novely zákona:

– účinnosť od 1.9.2018
– typ strednej odbornej školy (akadémia) od zverejnenia novely zákona
– kariérové poradenstvo, škola umeleckého priemyslu od 1.9.2019

Novelizácia legislatívy k SDV

Hlavné zmeny v novele zákona o OVP a v ďalšej legislatíve:
➢ Zjednodušenie procesu certifikácie zamestnávateľov pre SDV
✓ Zrušený termín na predkladanie žiadosti o overenie pre SDV do 30. septembra roka,
ktorý prechádza roku, v ktorom sa predpokladá začiatok duálneho vzdelávania.
✓ Žiadosť o overenie možno predložiť kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka
a praktické vyučovanie začať poskytovať od najbližšieho školského roka.
✓ Čestné prehlásenia nahrádzajú potvrdenia súdu, Sociálnej poisťovne, zdravotných
poisťovní a daňové úradu.

➢ Nové stimuly pre zamestnávateľov
✓ Benefit zamestnávateľa „zníženie základu dane za každého žiaka s učebnou zmluvou“
sa rozširuje o priamu platbu vo forme „príspevku na zabezpečenie praktického
vyučovania v systéme duálneho vzdelávania“ na každého žiaka s učebnou zmluvou
za každý školský rok.

➢ Spoločné PPV zriadené združením zamestnávateľov
✓ Pre zamestnávateľov vzniká možnosť vytvoriť spoločné PPV, ktoré bude zabezpečovať
pre ich žiakov praktické vyučovanie vo vybraných témach, v ktorých nemôže
zamestnávateľ zabezpečiť praktické vyučovanie na svojom PPV.

➢ Normatívne financovanie školy
✓ Ruší sa krátenie mzdového normatívu na žiaka s učebnou zmluvou a škola tak dostane
aj na žiakov s učebnou zmluvou rovnakú výšku normatívneho príspevku ako na žiaka
bez učebnej zmluvy.
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Hlavné zmeny v novele zákona o OVP a v ďalšej legislatíve:
➢ Hlavný inštruktor/inštruktor
✓ Nová pozícia hlavného inštruktora umožňujúca skupinové praktické vyučovanie
u zamestnávateľa s najvyšším počtom žiakov v skupine rovnakým ako je najvyšší
počet žiakov v skupine na jedného MOV.
✓ Zavedenie náhrady vzdelania u hlavného inštruktora skúškou odbornej
spôsobilosti a náhrady vzdelania u inštruktora 5 rokmi praxe zodpovedajúcej
obsahu OVP žiaka.
➢ Učebná zmluva
✓ Predlžuje sa termín na uzatvorenie učebnej zmluvy z 31. augusta pred nástupom žiaka
do prvého ročníka do 15. septembra alebo až do 31. januára prvého ročníka žiaka.
✓ Obsahom učebnej zmluvy môže byť aj požadovaná úroveň klasifikácie a hodnotenia
žiaka, ak to zamestnávateľ požaduje.
✓ Výpovedná lehota sa skracuje najmenej z troch mesiacov na najmenej jeden mesiac.
✓ Neplnoletý žiak sa musí zúčastniť rokovania o učebnej zmluve za účasti svojich
zákonných zástupcov.
✓ Zasielanie oznámenia zamestnávateľa o uzatvorení zmluvy sa ruší.

➢ Zmluva o duálnom vzdelávaní
✓ Obsahuje aj počet hlavných inštruktorov, miesto a rozsah praktického vyučovania
a podiel praktického vyučovania v dielni školy alebo u iného zamestnávateľa.
✓ Výpovedná lehota sa skracuje najmenej z troch mesiacov na najmenej jeden mesiac.
✓ Zasielanie oznámenia zamestnávateľa o uzatvorení zmluvy sa ruší.
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Hlavné zmeny v novele zákona o OVP a v ďalšej legislatíve:
➢ VUP a VUO a inovácia štátnych vzdelávacích programov
✓ Zo zákona je vypustený VUP a VUO ako aj minimálny podiel praktického
vyučovania v systéme duálneho vzdelávania pre učebné a študijné odbory.
✓ Školský vzdelávací program pre duálne vzdelávanie spracuje škola v spolupráci
so zamestnávateľom podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu.
✓ VUP a VUO budú mať od 1.9.2019 iba odporúčací charakter.

➢ Podiel PV v škole a u iného zamestnávateľa
✓ Najvyšší podiel praktického vyučovania, ktoré môže zamestnávateľ zabezpečiť
v dielni školy alebo u iného zamestnávateľa s osvedčením pre duálne vzdelávanie
sa zvyšuje zo 40% na 50%.
➢ Určovanie výkonov školy
✓ Samosprávny kraj bude určovať výkony školy vo forme najvyššieho počtu žiakov
1. ročníka v danom odbore podľa kritérií určených vyhláškou a nie formou počtu
tried 1. ročníka.
✓ Najvyšší počet žiakov určí úrad samosprávneho kraja rozhodnutím predsedu
a nie zastupiteľstvo formou VZN.
✓ Ministerstvo škola môže pri zistení nesprávneho postupu určenia najvyššieho
počtu žiakov údaje samosprávneho kraja zmeniť, zmenu zverejní na svojom webe
a termínom zverejnenie sú tieto údaje záväzné pre samosprávny kraj.
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Hlavné zmeny v novele zákona o OVP a v ďalšej legislatíve:
➢ Finančné zabezpečenie žiaka
✓ Možnosť zamestnávateľa poskytovať žiakovi podnikové štipendium za rozširuje
z 10 vyučovacích mesiacov na každý mesiac kalendárneho roka.
✓ Odmenu za produktívnu prácu poskytuje zamestnávateľ najmenej vo výške
50% minimálnej mzdy. Ruší sa vrchná hranica tejto odmeny, ktorá bola vo výške
100% minimálnej mzdy.
➢ Vyučovací deň praktického vyučovania
✓ Zamestnávateľ má možnosť určiť začiatok a koniec vyučovacieho dňa praktického
vyučovania v rozsahu od 6.00 h do 22.00 h bez zohľadnenia veku a ročníka štúdia
žiaka. Dĺžka vyučovacieho dňa sa nemení.
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Hlavné zmeny v novele zákona o OVP a v ďalšej legislatíve:
➢ Podniková škola
✓ Súkromná stredná odborná škola zriadená právnickou osobou môže používať
označenie podniková škola, ak splní zákonom určené kritériá. Vo veci rozhoduje
ministerstvo školstva.
✓ Výkony podnikovej školy určuje zriaďovateľ školy a nie samosprávny kraj.
Investičný majetok, ktorý poskytne zamestnávateľ podnikovej škole môže
zamestnávateľ daňovo odpisovať.
➢ Kariérové poradenstvo – účinnosť až od 1.9.2019
✓ Nová pozícia v školskom zákone – kariérový poradca.
✓ Nová špecifikácia kariérového poradenstva.
✓ Rozširujú sa činnosti Centra pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie o podrobnejšie špecifikované činnosti v rámci kariérové poradenstvo.
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www.dualnysystem.sk
www.potrebyovp.sk

www.facebook.com/dualnevzdelavanie
Od septembra 2018
www.dualnevzdelavanie.sk
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