Čo je duálne vzdelávanie?

Zaujali sme Vás? Máte otázky?

• je spojením praktického vyučovania v podniku s teoretickým
vzdelávaním v strednej odbornej škole

Radi Vám ich zodpovieme telefonicky alebo e-mailom.

• pomer vyučovania teória : prax je 40% : 60% - viac praxe ako pri
bežnom vzdelávaní

Stredná odborná škola
ul. Lipová 8
972 51 Handlová

• za vyškolenie zodpovedá poskytovateľ praxe, nie škola
• po úspešnom ukončení štúdia bude absolvent kvalifikovaným
odborníkom v danom odbore
s možnosťou zamestnať sa
v podniku, kde sa pripravoval na povolanie po splnení daných
kritérií
• vzdelávací program je prispôsobený potrebám praxe a kladie dôraz
najmä na odborné predmety a zručnosti
• praktické vyučovanie sa uskutočňuje v podniku pod vedením
inštruktorov, ktorý sú skúsenými odborníkmi z praxe

Čo ponúkame?
•

učebný odbor mechanik opravár – stroje a zariadenia: 3 roky

•

dosiahnuté vzdelanie: výučný list

•

učebná zmluva uzavretá na začiatku vzdelávania

•

zmluva o budúcej pracovnej zmluve (opcia) ponúka po úspešnom
ukončení štúdia a splnení kritérií zamestnanie

•

motivačné štipendium počas celého štúdia:
1.

ročník: 40 €/mes

2.

ročník: 60 €/mes

3.

ročník: 80 €/mes

•

odmenu za produktívne práce

•

príspevok na dopravu

•

bezplatné stravovanie a ochranné pracovné prostriedky

Čo je potrebné urobiť, aby si sa stal našim žiakom?
•

podať prihlášku na SOŠ Handlová na príslušný odbor

•

absolvovať prijímacie skúšky na škole za účasti poskytovateľa
praxe

•

po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok uzatvoriť následne

Mgr. Jozef Barborka, riaditeľ školy
Tel.: 046/512 19 11
E-mail: jozef.barborka@zssha.edu.sk
Ing. Jozef Neuschl, zástupca riaditeľa pre odborný výcvik
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Scheuch s.r.o.
Teplárenská 1
971 01 Prievidza
Alojz Valchovník, hlavný inštruktor praktického vyučovania pre systém duálneho
vzdelávania
Tel.: 0918 585 912
E-mail: a.valchovnik@scheuch.com

www.scheuch.com

Systém duálneho vzdelávania pre tých, ktorí:
-

sa zaujímajú o techniku,
sú manuálne zruční,
chcú kombinovať teoretické vyučovanie a zároveň prax priamo
vo výrobe,
chcú mať perspektívu budúceho zamestnania po ukončení
štúdia v medzinárodnej spoločnosti.

Kto sme?
Už viac ako 50 rokov sa rakúska spoločnosť Scheuch zaoberá
vývojom, návrhom a výrobou odprašovacej techniky slúžiacej pre
čistenie vzduchu.
Vlastníctvo spoločnosti je od svojho vzniku v roku 1963, kedy
Alois Scheuch prebral v Riede im Innkreis malé zámočníctvo, výlučne
v rukách rodiny Scheuch.
Scheuch sa postupným vývojom stal medzinárodným
technologickým lídrom na trhu vo vysoko účinnom odstraňovaní prachu
a škodlivín nachádzajúcich sa v znečistenom vzduchu a spalinách
prostredníctvom svojich odprašovacích zariadení.
Podiel exportu spoločnosti predstavuje až 80%. Celkový počet
zamestnancov koncernu je približne 980.

Spoločnosť
pôsobí
predovšetkým
v
oblastiach
drevospracujúceho priemyslu, kameňolomov, cementárskeho priemyslu
a výroby energie a ocele.
Riešenia sú často špecifické a prispôsobené na mieru, čo
umožňuje variabilita, na ktorú sa berie ohľad už vo vývojovej fáze
jednotlivých zariadení. Ich konštrukcia sa potom dokáže v oveľa väčšej
miere prispôsobiť na akúkoľvek priemyselnú aplikáciu pri znižovaní emisií
znečistenia životného prostredia.

Výrobný závod nachádzajúci sa na strednom Slovensku na
Hornej Nitre v Prievidzi sa od roku 2004 špecializuje na výrobu
oceľových konštrukcií, cyklónov, multiklonov, kruhových filtrov
vrátane častí a súčastí impulzných filtrov, potrubí a chladičov.
Nosnou činnosťou je najmä spracovávanie plechov
a nosníkov. Používajú sa najmodernejšie technológie CNC delenia
materiálu laserom, CNC ohýbanie, skružovanie, zváranie a povrchová
úprava lakovaním alebo zinkovaním.
Počet zamestnancov: 160
6 000 m² výrobnej plochy
200 000 dielcov vypálených laserom ročne
6 300 000 km spotrebovaného zváracieho drôtu ročne
5 000 ton spracovaného materiálu ročne

