Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme
duálneho vzdelávania
v spoločnosti
KAMON, s.r.o., Dolný Moštenec 205, 017 01 Považská Bystrica , IČO: 36 343 251

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania
-

Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch zamestnávateľa KAMON,
s.r.o., Dolný Moštenec nasledovne:
Učebné odbory strechár a tesár -železobetonár, v centrále spoločnosti,
v Považskom Podhradí 412 , 017 04 Považská Bystrica

-

Učebný odbor autoopravár - mechanik v autoservise v Dolnom Moštenci
Praktické vyučovanie bude poskytované podľa učebného plánu schváleného školou

-

Teoretické vyučovanie bude poskytované nasledovne:
odbor strechár a autoopravár- mechanik v Strednej odbornej škole v Považskej
Bystrici, ul. Slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica
Viac informácií : www.sospb.sk

odbor tesár - železobetonár a autoopravár- mechanik v Strednej odbornej
škole stavebnej v Žiline, Žilina, Tulipánová 2, 011 42 Žilina
Viac informácií: www.sosstavebna.sk

-

Teoretické vyučovanie bude škola poskytovať, každý druhý týždeň, podľa
vyučovacieho rozvrhu školy.

Ponúkané učebné odbory a ich uplatnenie v praxi
Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a
prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 3-ročnom učebnom odbore
3684 H strechár
Absolvent má odborné vedomosti a manuálne zručnosti súvisiace so strešnými
nosnými konštrukciami, krytinami, izoláciami a výrobou, osadzovaním resp. montážou
klampiarskych prvkov a ostatnými odbornými činnosťami súvisiacimi so strechou ako
celkom.
3663 H tesár – železobetonár
Absolvent ovláda montáž viazaných konštrukcií krovov, zhotovovanie a osadzovanie
tesárskych konštrukcií, ručné a strojné obrábanie dreva, stavba debnenia a lešenia.
2487 H 01 autoopravár – mechanik
Absolvent zvládne opravy cestných motorových vozidiel a ich funkčných celkov, montáž,
demontáž, kontrolu a opravy jednotlivých častí motorového vozidla, identifikuje poruchy,
využíva diagnostické zariadenia

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a
vysvedčenie o záverečnej skúške.
Škola ponúka možnosť pokračovania v štúdiu končiacom maturitnou skúškou a maturitným
vysvedčením.

Hmotné zabezpečenie žiaka
a) osobné ochranné pracovné prostriedky pre žiaka
b) posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon
praktického vyučovania posúdenie vyžaduje.
c) náklady na stravovanie žiaka počas praktického vyučovania, v režime stravovania
zamestnancov, resp. v plnej výške z ceny stravného lístka
d) cestovné náhrady za dopravu z miesta trvalého bydliska do strednej odbornej školy
a miesta výkonu praktického vyučovania a späť

Finančné zabezpečenie žiaka
Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie vo forme podnikového štipendia
1. Ročník 50,-Eur
2. Ročník 70,-Eur
3. Ročník 90,-Eur
Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančnú odmenu za produktívnu prácu počas
praktického vyučovania denného štúdia za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo
výške 50 % až 100 % z hodinovej minimálnej mzdy.
Pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka na praktickom
vyučovaní.
Podmienky poskytovania finančného zabezpečenia sú upravené interným predpisom
zamestnávateľa.

Benefity poskytované zamestnávateľom
-

Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa
Výučbu v moderných priestoroch, na moderných technológiách
Získanie vysokej kvalifikácie a odbornosti, plynulý prechod zo vzdelávania na trh
práce

-

Kultúrne a športové vyžitie, v rozsahu poskytovanom zamestnancom

-

Zľavu z tovarov a služieb poskytovaných verejnosti zamestnávateľom

-

Odborné školenia s možnosťou získania certifikátov odbornej spôsobilosti

-

Účasť na medzinárodných výstavách a veľtrhoch

-

Pracovné miesto po ukončení štúdia

Postup žiaka v prípade záujmu o DV so spoločnosťou KAMON s.r.o.
1. Vyplnenie a odoslanie prihlášky do sídla spoločnosti
2. Účasť na pohovore u zamestnávateľa
3. Získanie potvrdenia o účasti v systéme duálneho vzdelávania
4. Odoslanie potvrdenia spolu s prihláškou na strednú odbornú školu

Výber uchádzačov

Doručená prihláška od žiaka

Pohovor uchádzača s predstaviteľom spol. KAMON
Kontaktná osoba: Bc. Mária Šlapková, ekonom@kamon.eu
Mgr. Vlasta Pagáčová, vlastakamon@gmail.com
Viac informácií: www.kamon.eu

