MSM Martin, s.r.o.
Sídlo: Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika

Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom učebnom
odbore v systéme duálneho vzdelávania

Spoločnosť MSM Martin, s.r.o., so sídlom Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom
na základe Osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho
vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania uzavrela Zmluvu o duálnom vzdelávaní so
SOŠ, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín.
Žiak môže vykonávať praktické vyučovanie v dielni SOŠ, ak počet vyučovacích hodín
praktického vyučovania vykonávaného v dielni neprekročí 40% z celkového počtu hodín
praktického vyučovania žiaka počas celej dĺžky štúdia žiaka. Uvedenú možnosť využila aj
spoločnosť MSM Martin, s.r.o. a žiaci v 1. ročníku a časť 2. ročníka duálneho vzdelávania
absolvujú odbornú prax v priestoroch dielní SOŠ, Pod Sokolicami 14, Trenčín.
Priamo u zamestnávateľa v prevádzke MSM Martin, s.r.o., Kasárenská 8, Trenčín žiaci
v systéme duálneho vzdelávania budú vykonávať praktické vyučovanie počas časti 2. ročníka
a celý 3. ročník podľa vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov pod vedení
inštruktora.
Spoločnosť MSM Martin, s.r.o. umožňuje odborné vzdelávanie a prípravu žiakov
v nasledujúcich učebných odboroch:
➢ 2487 H 01 autoopravár – mechanik
➢ 2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika
V roku 2017 spoločnosť MSM Martin, s.r.o. uzatvorila Učebnú zmluvu so 6 žiakmi v uč.
odbore 2487 H 01 – autoopravár mechanik a 4 žiakmi v uč. odbore 2683 H 12 –
elektromechanik – automatizačná technika.
Po úspešnom ukončení duálneho štúdia absolventi získavajú možnosť uzavrieť pracovnú
zmluvu so spoločnosťou. Pri výbere žiakov do duálneho vzdelávania v ďalších rokoch bude
rozhodujúcim kritériom prospech žiaka počas štúdia na ZŠ a záujem i ochota pracovať
v spoločnosti MSM Martin, s.r.o. .
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