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Metodické usmernenie k organizácii a podmienkam                                               

“Letnej školy pre žiakov strednej odbornej školy“ na pracovisku praktického 

vyučovania u zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania v školskom 

roku 2020/2021 

 
Letná škola v období školských prázdnin je súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie 

dopadov mimoriadnej situácie počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok 

prerušenia vyučovania v školách a ako dôsledok prerušenia poskytovania praktického 

vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.  

Letné školy na pracovisku praktického vyučovania sú organizované na báze dobrovoľnosti a je 

na rozhodnutí zamestnávateľa, či Letnú školu žiakom strednej odbornej školy, s ktorými má 

zamestnávateľ uzatvorenú učebnú zmluvu, sprístupní. Rovnako je na rozhodnutí zákonného 

zástupcu žiaka/žiaka, či túto možnosť využije.  

Zámer Letnej školy  

Zámerom Letnej školy na pracovisku praktického vyučovania je ponuka náhrady praktického 

vyučovania za účelom získania a nadobudnutia praktických zručností a schopností žiaka 

adekvátnych pre absolventa prvého, druhého či tretieho ročníka v príslušnom študijnom 

odbore a v príslušnom učebnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom a 

školským vzdelávacím programom pre príslušnú skupinu odborov.  

Realizátor Letnej školy  

Realizátorom Letnej školy je zamestnávateľ s osvedčením o spôsobilosti poskytovať praktické 

vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a miestom výkonu praktického vyučovania je 

pracovisko praktického vyučovania podľa § 9 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z.   

Letnú školu realizuje bez nároku na príspevok v rámci rozvojového projektu Letnej školy 2021 

– Stredná odborná škola. 

Personálne zabezpečenie Letnej školy vychádza z konkrétnych možností a podmienok 

jednotlivých zamestnávateľov.  

Náklady zamestnávateľa 

Realizátor letnej školy v systéme duálneho vzdelávania výlučne zodpovedá za organizáciu, 

obsah a kvalitu praktického vyučovania žiaka a na ten účel uhrádza všetky náklady spojené 

s financovaním praktického vyučovania v súlade s § 10 ods. 4 zákona o odbornom vzdelávaní 

a príprave.  
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V prípade, ak realizátor poskytne praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania 

na pracovisku praktického vyučovania pod vedením majstrov odbornej výchovy, ktorí sú 

zamestnancami strednej odbornej školy, zamestnávateľ je povinný uhradiť strednej odbornej 

škole zodpovedajúcu časť nákladov na praktické vyučovanie v súlade s § 21 ods. 7 písm. b) 

zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. 

Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka, ktorý sa zúčastní letnej školy 

na pracovisku praktického vyučovania v čase školských prázdnin je rovnako nárokovateľné  

ako v čase školského vyučovania v súlade s § 26 a § 27 zákona o odbornom vzdelávaní 

a príprave. 

Náklady na Letnú školu na strane zamestnávateľa sú daňovo uznanými nákladmi v zmysle 

zákona o dani z príjmov. 

Stravovanie žiakov  

Žiakom počas Letnej školy zabezpečuje stravovanie rovnakým spôsobom ako zabezpečuje 

stravovanie pre svojich zamestnancov.    

Odmena za produktívnu prácu 

Ak žiak bude vykonávať v rámci Letnej školy aj produktívnu prácu, zamestnávateľ mu poskytne 

odmenu za produktívnu prácu najmenej vo výške minimálnej mzdy. 

Hygienické opatrenia pre prevenciu nákazy COVID-19  

Zamestnávateľ pri Letnej škole rešpektuje nariadenia ÚVZ SR a RÚVZ platné v období realizácie 
Letnej školy.  
 

Organizácia a obsah výchovno-vzdelávacích aktivít letnej školy  

Rozdelenie žiakov do skupín je vysoko individuálne v závislosti od počtu žiakov, ktorí prejavia 

záujem o účasť na Letnej škole a ich potrieb. Obsahom výchovno-vzdelávacích aktivít Letnej 

školy sú výkonové štandardy a obsahové štandardy praktickej prípravy (školský vzdelávací 

program). Praktická príprava sa musí realizovať podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické 

požiadavky. Praktická príprava prebieha pod vedením inštruktorov, hlavných inštruktorov 

alebo majstrov odbornej výchovy. Evidencia dochádzky žiakov a obsah realizovaných 

výchovno-vzdelávacích aktivít bude súčasťou dokumentácie poskytovania praktického 

vyučovania v systéme duálneho vzdelávania za školský rok 2020/2021.  

Poskytovanie praktického vyučovania v rámci Letnej školy neupravené týmto metodickým 

pokynom sa riadi vnútorným poriadkom praktického vyučovania. 


