
Prosba o poskytnutie informácie k duálnemu vzdelávaniu.

---------- Správa poslaná ďalej ----------
Od: Dana Čuláková <Dana.Culakova@minv.sk>
Dátum: 15. marca 2016, 14:29
Predmet: FW: prosba o poskytnutie informácie k duálnemu vzdelávaniu.
Komu: Dana Čuláková <Dana.Culakova@minv.sk>

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

 

v nadväznosti na e-mail zaslaný v piatok  11. 3. 2016 k usmerňovaniu žiakov resp. zákonných zástupcov k ich 
štúdiu v stredných školách a ich zaraďovaniu do prípravy v systéme duálneho vzdelávania Vám posielam ďalšie 
informácie  - zoznam škôl v Žilinskom kraji, ktoré sú zapojené v školskom roku 2015/2016 do systému duálneho 
vzdelávania a zoznam škôl, ktoré podľa  všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja (VZN 
č. 40/2015  o počte tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory 
alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé 
príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v školskom 
roku 2016/2017 pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti) sa 
plánujú zapojiť do systému duálneho vzdelávania v školskom roku 2016/2017  v uvedených učebných a študijných 
odboroch.

 

-       zoznam  stredných  odborných  škôl,  ktoré  sú  v  školskom  roku       2015/2016  zapojené  do
systému duálneho vzdelávania podľa jednotlivých študijných a učebných odborov

 

1) Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina;  

- 2487 H 01 – autoopravár mechanik – 4 žiaci,

 

2) SOŠ technická, Okružná 693, Čadca;

- 2411 K mechanik nastavovač – 12 žiakov ,

 

3) SOŠ strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto;

- 2411 K mechanik nastavovač – 12 žiakov ,

 

4) SOŠ polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín - Kňažia.

- 2411 K mechanik nastavovač – 33 žiakov.

 

 

-       zoznam stredných odborných škôl, ktoré k     01. 09. 2016 naplánovali počty žiakov do systému
duálneho vzdelávania podľa jednotlivých študijných a učebných odborov
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1) Stredná odborná škola technická, Čadca; 

- 2411 K mechanik nastavovač – 12 žiakov.

 

2) Stredná odborná škola stavebná, Tulipánová 2, Žilina;

- 2435 H 02  klampiar – stavebná výroba – 2 žiaci,

- 3663 H tesár – 1 žiak,

- 3661 H murár – 1 žiak.

 

3) Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina;

- 2487 H 01 – autoopravár mechanik – 5 žiakov.

 

4) Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto;

- 2411 K mechanik nastavovač – 24 žiakov.

 

5) Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín – Kňažia;

- 2423 H nástrojár – 10 žiakov,

- 2411 K mechanik nastavovač – 23 žiakov,

- 2413 K mechanik strojov a zariadení – 10 žiakov,

- 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – 4 žiaci.

 

Verím, že Vám poskytnuté informácie umožnia vhodne usmerniť žiakov a tým podporiť systém duálneho 
vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti OÚ Žilina.

 

S pozdravom

 

RNDr. Dana Čuláková, PhD.

vedúca oddelenia odborných a metodických činností

Okresný úrad Žilina, odbor školstva

Komenského 35

010 01 Žilina



tel. : 041/7076244

fax: 041/7076215

e-mail: Dana.Culakova@minv.sk
www: http://www.minv.sk/?odbor-skolstva-za 
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