
 

 

 

SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA                                                      

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina 

 

                      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Slovenská živnostenská komora       Tel./Fax: 041/76 45 195 

Úrad komory         E-mail: uradkomory@szk.sk 

Dolné Rudiny 3, 010 01  Žilina      www.szk.sk 

 

 

 
Dohoda o organizácii a časovom harmonograme praktického vyučovania a pod.  
 
Model A  
Praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa a teoretické 
vyučovanie v strednej odbornej škole sa bude uskutočňovať v týždňových cykloch. Žiak v jednom 
týždni absolvuje 3 dni praktické vyučovanie u zamestnávateľa a 2 dni teoretické vyučovanie v škole. 
Začiatok a koniec vyučovacieho dňa praktického vyučovanie upravuje vnútorný poriadok pracoviska 
praktického vyučovania a priebeh teoretického vyučovania upravuje rozvrh vyučovacích hodín školy.  
 
Striedanie dní PV a dní TV: 
Doplniť 

 
Model B  
Praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa a teoretické 
vyučovanie v strednej odbornej škole sa bude uskutočňovať v 2-týždňových cykloch. Žiak v jednom 2-
týždni absolvuje 6 dni praktické vyučovanie u zamestnávateľa a 4 dni teoretické vyučovanie v škole. 
Začiatok a koniec vyučovacieho dňa praktického vyučovanie upravuje vnútorný poriadok pracoviska 
praktického vyučovania a priebeh teoretického vyučovania upravuje rozvrh vyučovacích hodín školy.  
 
Striedanie dní PV a dní TV: 

Doplniť 
 
 
Model C  
Praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa a teoretické 
vyučovanie v strednej odbornej škole sa bude uskutočňovať v 2-týždňových cykloch. Žiak v jednom 2-
týždni absolvuje 5 dni praktické vyučovanie u zamestnávateľa a 1 deň praktické vyučovanie v dielni 
školy a 4 dni teoretické vyučovanie v škole. Začiatok a koniec vyučovacieho dňa u zamestnávateľa 
praktického vyučovanie upravuje vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania, 
vyučovacieho dňa praktického vyučovania v dielni školy a priebeh teoretického vyučovania upravuje 
rozvrh vyučovacích hodín školy.  
 
Striedanie dní PV a dní TV: 
Doplniť 
 
V ďalšej časti tohto dokumentu určí zamestnávateľ začiatok a koniec vyučovacieho dňa praktického 
vyučovania. Určí, či sa bude uskutočňovať PV doobeda a tiež poobede. Ak áno, určí začiatok a koniec 
doobedňajšieho vyučovacieho dňa PV a poobedňajšieho vyučovacieho dňa PV ako aj spôsob 
striedania žiakov v týchto vyučovacích dňoch.  
Zaradenie žiakov na 1. alebo 2. pracovnú zmenu?  
Začiatok a koniec vyučovacie dňa PV?  
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Neplnoletý žiak – vyučovací deň v rozsahu od 7,00 h do 20,00 h - najčastejšie1. až 3. ročník pre 
absolventov ZŠ. Ak je plnoletý žiak žiakom nižšie ročníka, môže rozhodnúť zamestnávateľ o začiatku a 
konci vyučovacieho dňa podľa ďalšej vety.  
Plnoletý žiak - vyučovací deň v rozsahu od 6,00 h do 22,00 h - najčastejšie 4. ročník pre absolventov 
ZŠ a pre nadstavbové, pomaturitné a vyššie odborné štúdium.  
Prestávka na odpočinok a jedlo?  
0,5 h za vyučovací deň PV ako súčasť vyučovacieho dňa PV. Zaradenie prestávky sa odporúča podľa 
zákonníka práce.  
PV v noci (výnimočne a max. 1 h z nočnej práce)? PV v sobotu?  
Vyučovanie v týždni trvá max. 5 dní. PV nemôže byť vo sviatok, deň pracovného pokoja a v nedeľu.  
PV v noci výnimočne a max. 1 h z nočnej práce (zákonník práce)?  
Priradenie žiakov inštruktorom/MOV?  
V tejto časti sa uvedie zaradenie žiakov na PV u zamestnávateľa do skupín k majstrom odbornej 
výchovy a prípadne aj spôsob striedania žiakov v priebehu školského roka, ak je obsah PV rozdelený 
do tematických celkov alebo modulov a 1 MOV učí celý rok jeden celok alebo modul. Určí sa koľko 
dní je žiak u 1 MOV a pod.  
Ďalej sa určí, zaradenie žiakov k inštruktorom (max. 3 žiaci) a rovnako aj spôsob striedania žiakov 
medzi inštruktormi ak sa bude uskutočňovať PV podľa predchádzajúcej vety.  
Modulové usporiadanie praktického vyučovania?  
- určenie počtu a rozsahu modulov,  

- určenie inštruktorov/MOV pre jednotlivé moduly,  

- určenie striedania žiakov medzi modulmi,  

- určenie ukončovania modulov.  
 
Dĺžku vyučovacie dňa PV  
Denné štúdium pre absolventov ZŠ - 1. ročník 6 hodín, 2. až 5. ročník 7 hodín. Pomaturitné štúdium, 
nadstavbové štúdium, vyššie odborné štúdium - 1. ročník 7 hodín, 2. až 3. ročník 8 hodín.  
Vyučovanie neplnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac osem hodín. Vyučovanie plnoletého 
žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac 12 hodín (v prípade, že v deň PV má žiak aj TV). 
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