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Z každého rožka troška

Priemysel neustále napreduje, prichádza čoraz viac informatizácie, automatizácie a robotizácie. S tým sa menia aj pracovné pozície a kvaliﬁkácie zamestnancov.
Tak ako v minulosti boli na cestách kočiši, dnes sú to vodiči automobilov. Kým
v minulosti bola potreba zváračov, dnes potrebujeme mechanikov-mechatronikov schopných pracovať s robotmi, ktorí zvárajú. Bez kvalitných vedomostí
a mladých ľudí, ktorí nájdu doma špičkové vzdelanie a uplatnenie, si Slovensko
konkurencieschopnosť neudrží. Už teraz prichádza o mladých ľudí, ktorí odchádzajú za uplatnením do zahraničia

budú mladí ľudia pripravení do pracovného
života, je pomer praxe a teórie. Duálny znamená dvojitý. Praktické vyučovanie tvorí
70 percent štúdia. Prebiehať bude formou
odborného výcviku v dielňach a priamo vo
výrobe bratislavského závodu Volkswagen
Slovakia, kde sa žiaci naučia pracovať s najmodernejšími technológiami.

Vízia Duálnej akadémie

Teoretické vyučovanie bude tvoriť 30
percent a prebiehať na Strednej odbornej škole automobilovej na ulici J. Jonáša
v Bratislave, ktorá sa k 1. septembru 2016
transformuje na súkromnú strednú odbornú školu automobilovú spadajúcu
pod Duálnu akadémiu.

Jednou zo základných vízií Duálnej akadémie je, aby sa mladí ľudia rozvíjali
a žili u nás na Slovensku. Zároveň chce
aktívne ovplyvňovať a zvyšovať kvaliﬁkáciu pracovnej sily, ktorá vie pracovať
v oblasti robotiky a automatizácie.

Vznik duálnej akadémie
Duálna akadémia bola založená ako záujmové združenie právnických osôb spoločnosťami Volkswagen Slovakia a Matador
Automotive v novembri 2015. V roku 2016
sú jej pristupujúcimi partnermi spoločnosť
Siemens a Bratislavský samosprávny kraj.
Cieľom Duálnej Akadémie, je pripravovať
žiakov a absolventov pre automobilový
priemysel s najmodernejším vybavením
v oblasti automatizačnej techniky, robotiky,
informatiky a ponúkať štúdium podľa nemeckého systému duálneho vzdelávania.

Teória vs. prax
Najzásadnejším rozdielom, vďaka ktorému
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Duálna akadémia
– špička medzi školami
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Môžeme tak hovoriť o jednom z najdôležitejších rozhodnutí v oblasti vzdelávania
na Slovensku podporené poslancami Bratislavského samosprávneho kraja. Slovensko
sa týmto krokom pripravuje na novú priemyselnú revolúciu v robotike a informatike.

Školský rok 2016/2017
V školskom roku 2016/2017 otvára Duálna akadémia štyri študijné odbory duálneho vzdelávania, a to mechanik-mechatronik,
mechanik-elektrotechnik,
mechanik strojov a zariadení a mechanik
nastavovač.
Štúdium na novovzniknutej Duálnej akadémii bude bezplatné. Žiaci budú mať
nielen vynikajúce študijné prostredie,
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spôsobilosti. Duálna akadémia zároveň
ponúka úspešným absolventom garantované pracovné miesta vo Volkswagene Slovakia, Matadore Group či v Siemense.

Pedagogické zázemie

ale aj množstvo beneﬁtov ako napríklad podnikové štipendium či odmenu
za produktívnu prácu, ktoré odľahčia
rodinné rozpočty ich rodičov. Samozrejmosťou budú bezplatné pracovné pomôcky a odev. Jedným z najatraktívnejších beneﬁtov je možnosť vzdelávať sa
v cudzích jazykoch a praxovať v niektorom zo zahraničných závodov koncernu
Volkswagen.

Vzhľadom na zvýšený počet žiakov
a nové odbory štúdia v súčasnej SOŠ Automobilovej, J. Jonáša 5, Bratislava, vznikla potreba doplnenia kvaliﬁkovaných
a kvalitných učiteľov, trénerov a majstrov
pre odborné predmety z oblasti strojárenstva a elektrotechniky. Duálna akadémia je tou najlepšou voľbou nielen pre

žiakov základných škôl hľadajúcich strojárensky a elektrotechnicky zameranú
strednú školu, ale aj pre tých, ktorí majú
alebo by chceli získať pracovné skúsenosti v modernej škole za aktívnej spolupráce významných zamestnávateľov,
medzi ktorých patrí aj najzamestnávateľ
roka 2015 Volkswagen Slovakia. Duálna
akadémia ako nový zriaďovateľ školy má
nastavené systémy celoživotného vzdelávania a prípravy odborných učiteľov
a majstrov odbornej výchovy.
V prípade záujmu je možné získať viac
informácií na e-mailovej adrese dualne@
volkswagen.sk.

Čo po ukončení štúdia?
Po úspešnom ukončení štúdia absolventi získajú výučný list, maturitné vysvedčenie, ako aj medzinárodne platný
certiﬁkát nemeckej Asociácie obchodných komôr (AHK) – doklad o odbornej
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Príloha č.1 k Smernici štruktúra kariérových pozícií

POVERENIE KARIÉROVÝMI POZÍCIAMI
v školskom roku 20xx/20xx
I. KARIÉROVÉ POZÍCIE VEDÚCICH PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Pozícia

Meno špecialistu

riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy pre materskú školu
zástupca riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie
zástupca riaditeľa školy pre nižšie sekundárne vzdelávanie
vedúci školského klubu detí
II. PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC ŠPECIALISTA  TRIEDNY UČITEĽ
Trieda

Triedny učiteľ

I. A

Trieda
V. A

I. B

V. B

I. C

VI. A

II. A

VI. B

II. B

VII. A

II. C

VII. B

III. A

VIII. A

III. B

VIII. B

III. C

IX. A

IV. A

IX. B

Triedny učiteľ

IV. B
I.V C
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