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účinné od 1. 1. 2022

Nové miesto výkonu praktického vyučovania

Zjednodušenie vstupu zamestnávateľa do sdv
Už nebudete musieť predkladať výpis z ORSR. Namiesto výpisu z registra trestov vám bude
stačiť iba čestné vyhlásenie (§ 12 ods. 1).

Aby sa nestalo, že nenaplníte vaše učebné miesta, škola vás bude musieť informovať o
nenaplnených učebných miestach, ktoré eviduje a tiež o prijatých žiakoch bez potvrdenia (§ 18
ods. 3, 4).

Priebeh praktického vyučovania v konkrétnom odbore u vás na pracovisku môžete opísať priamo
vo vnútornom poriadku a inšpirovať sa pri tom existujúcimi vzdelávacími poriadkami (výstup NP
Duál). Zároveň si môžete zadefinovať vlastné dôvody ospravedlnenej neprítomnosti žiaka (§ 21).

Po novom nimi môžu byť aj iné osoby ako zamestnanci zamestnávateľa alebo SZČO.         
 Požadované vzdelanie budete môcť nahradiť v prípade hlavného inštruktora 8 ročnou praxou v
odbore a v prípade inštruktora skúškou na overenie odbornej spôsobilosti (§ 21B, § 22).

INÉ DôLEžité zmeny
BOZP a stravovanie žiakov - úraz žiaka a jeho stravovanie budete môcť riešiť rovnako ako pri
svojich zamestnancoch (§ 25, § 26).
Ospravedlnená absencia žiaka - budete si ju môcť započítavať pre nárok na účel zníženia
základu dane a príspevok na poskytnutie praktického vyučovania (§ 48).
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Učebná zmluva

Po novom už budú môcť žiaci vykonávať praktické vyučovanie formou cvičnej práce aj mimo
Slovenska (§ 6 ods. 4).

Oslovenie žiakov pre štúdium v SDV

Zmluvu so žiakom budete môcť podpísať až do 31. augusta a zároveň ju budete môcť ukončiť
dohodou v prípade, že si žiak nájde iného zamestnávateľa (§ 19).

Obsah vnútorného poriadku pracoviska praktického vyučovania

Predpoklady pre výkon hlavného inštruktora a inštruktora

"Nadpodnikové vzdelávacie centrum" (NVC)

Ide o nové označenie zamestnávateľa v SDV, ktorý má primárny záujem na zvyšovaní kvality
odborného vzdelávania, vrátane SDV, prináša inovácie vo vzdelávaní kľúčových aktérov OVP a
zaručuje dostatok kvalitných absolventov na trhu práce aj v rámci sektorov typických pre
živnostníkov, malé a stredné firmy (§ 22A).

kľúčové zmeny v zákone o ovp (č. 61/2015) 
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