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Kritériá prijatia na štúdium v systéme duálneho vzdelávania do firmy Askoll.

Prijímacie konanie v systéme duálneho vzdelávania sa riadi zákonom č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. PodI‘a *17 vybranému uchádzačovi vydá zamestnávatel‘,
ktorý bude poskytovaf praktické vyučovanie a s ktorým má SPS Nové Mesto nad Váhom uzatvorenú zmluvu
o duálnom vzdelávaní, POTVRDENIE o príprave na výkon povolania, skupiny povolaní alebo odborných
činností v systéme duálneho vzdelávania (d‘alej len potvrdenie) a uchádzač priloží toto POTVRDENIE
k prihláške na štúdium.
Uchádzačovi bude vydané toto potvrdenie po splnení nasledovných podmienok:

Podmienky umiestnenia uchádzača vo firme Askoll:
a) Uchádzač v celkovom hodnotení v 6-8 ročníku a na polroku deviateho ročníka nebol hodnotený horšie ako
„prospel(a) vel‘mi dobre“.

b) Uspokojivo absolvuje vstupné psychologické testy a testy základných manuálnych zručností.

c) Komisia, zložená zo zástupcov firmy, na základe ústneho pohovoru s uchádzačom ajeho zákonným
zástupcom, rozhodne o jeho umiestnení vo firme.

d) V prípade rovnosti uchádzačov o umiestnení vo firme rozhodujú leDšie študiiné výsledky v 6-8 ročníku a na
polroku deviateho ročníka z predmetov MAT, FYZ, CHE, SLJ, CUJ.

Ak firma vydá uchádzačovi potvrdenie, následne do prvého ročníka štúdia móže nastúpiť iba taký uchádzač,
ktorý úspešne ukončil 9.ročník ZS, nie je žiakom inej strednej školy, je zdravotne spösobilý na štúdium vo
zvolenom obore (preukáže potvrdením na prihláške) a splnil podmienky prijímacieho konania stanovené školou.

Podmienky prijímacieho konania zverejňuje SPŠ Bzinská v Novom Meste nad Váhom na svojich webových
stránkach: www.spsnmnv.sk

Počet žiakov, ktorých možno prijat- podl‘a typu štúdia do firmy Askoll:

Študijný odbor

Kód odboru ‚ ‚

‚ Nazov odboru studia Pocet ziakovstudia
2411 K Mechanik nastavovač 3
2679 K Mechanik — mechatronik 1

Bližšie informácie získate na:

1/ www.práca-askoll AskoII Slovakia s.r.o
Potvorlce 331

2/ tel. čísle: 32 7771076, 78, 905 670 669 916 25 PWorIce-
IČO: 31

V Potvoriciach: 73, 1. 21‘ -I%BraniiiičÍK


