
Duální vzdělávání
Co duální vzdělávání je a co to může být 



Povědomí o duálním systému 
v ČR



Modely OVP v Evropě

V EVROPĚ NEEXISTUJE JEDNOTNÝ PŘÍSTUP K OVP
 Přístupy k OVP se v Evropě a systémy OVP jsou často 

výrazně odlišné, mohou se lišit v jednotlivých regionech 
(zemích) v rámci států.

 Liší se terminologie a definice, i tak zdánlivě 
jednoduché pojmy jako „učňovství“ mohou mít rozdílné 
konotace a výchozí koncepty.

 Podle různého využití „work-based learning“ lze popsat 
3 základní modely

 Různé přístupy se často různým způsobem kombinují.
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Modely OVP v Evropě podle WBL

3 ZÁKLADNÍ MODELY
DUÁLNÍ SYSTÉM – např. Rakousko nebo Německo. V tomto systému probíhá převážná většina 
výuky v podnicích (cca 70-80 %). Zaměstnavatelé jsou hlavním poskytovatelem odborné 
přípravy a školy je doplňují.

ŠKOLSKY ORIENTOVANÝ MODEL S PERIODAMI PŘÍPRAVY V PODNICÍCH, které mají typicky 
různou podobu stáží. Do oborů OVP bývají zapracovány povinně nebo jako volitelná složka. 
Pokrývají kolem 25-30 % studia. Zpravidla jsou chápány jako mechanismy usnadňující přechod 
ze školy do zaměstnání.

UČENÍ SE PRAXÍ, KTERÉ JE INTEGROVÁNO PŘÍMO DO ŠKOLSKY ORIENTOVANÝCH OBORŮ OVP. 
WBL probíhá ve školních laboratořích, dílnách, kuchyních a restauracích, fiktivních firmách, 
prostřednictvím simulací nebo realizací projektů definovaných podniky. Cílem je simulovat 
podmínky „reálného života“.



Duální systém OV –
charakteristiky 

Systém se nazývá duální, protože jeho podstatou je příprava na povolání na dvou místech: u 
zaměstnavatele a v odborné škole

Převážná většina výuky (+- 75 % času) probíhá formou „učení se praxí“ ve firmě, zbytek v odborné škole 

Duální systém bývá zpravidla využíván u učňovských oborů

Legislativní oporou pro duální systém bývá zákon o odborném vzdělávání (v ČR tento zákon neexistuje)

Ze zákona v DS hrají silnou roli sdružení zaměstnavatelů (komory): udílí osvědčení učebním firmám, 
administrují příslušné smlouvy a údaje, organizují závěrečné zkoušky, dále poskytují kurzy pro podnikové 

instruktory a poradenství pro učební podniky



Duální systém OV –
charakteristiky II

I v duálním systému se podniky do značné míry řídí vzdělávacími standardy jednotlivých kvalifikací

Učně si vybírají podniky samy ve výběrových řízeních, na základě přijetí do podniku se učni stávají i žáky 
odborné školy

Učeň a podnik podepisují smlouvu o učební přípravě; tato smlouva nepodmiňuje reálný nástup 
absolventa do podniku po ukončení vzdělávání

Učni za svou přípravu na povolání pobírají od zaměstnavatele příjem (např. v Německu je jeho výše 
součástí kolektivního vyjednávání)

Náklady na vzdělávání v podniku nese učební firma

Osvědčení k poskytování přípravy podnik získává, pokud doloží potřebné materiálně-technické vybavení 
a disponuje instruktory pro přípravu učňů (požadavky na instruktory jsou uvedeny v zákoně o odborném 

vzdělávání)



Dualita na různých úrovních -
Německo



Duální systém OV - definice

RAKOUSKO

Rakouské spolkové ministerstvo hospodářství (BMWFJ) definuje duální systém následovně:

„Vzdělávání se koná na dvou místech (podnik a učňovská
škola), učni mají s příslušným vzdělávacím podnikem
uzavřenou smlouvu o vzdělávání a současně jsou žáky
učňovské školy, přičemž vzdělávání v podnicích tvoří výrazně
větší část doby výuky (80 % z celkové doby vzdělávání).
Závěrečná učňovská zkouška se skládá před experty v daném
oboru a důraz je kladen na praktické dovednosti a poznatky
vzdělávajících se, které jsou pro budoucí profesi potřebné.“



Charakteristika systému OVP v ČR

Zásadní rozpor:

ČR má dlouhodobě 
celoevropsky nejvyšší podíl 

středního odborného 
vzdělávání v poměru 

k všeobecnému vzdělávání 
– nyní 73 %

ČR nemá zákon o 
odborném 

vzdělávání a 
přípravě

Zaměstnavatelé 
v OVP nemají 

žádné 
kompetence



Charakteristika systému OVP v 
ČR

Legislativní rámec OVP v ČR: školský zákon a související vyhlášky

Hlavním institucionálním orgánem OVP na národní úrovni je MŠMT,
na regionální úrovni krajský úřad. Silná autonomie škol (ředitelů).

Obsah vzdělávání je vymezen dvoustupňově: RVP (národní), ŠVP (školní)

Vzdělávací soustavu v ČR tvoří pouze školy a školská zařízení

Systém odborného vzdělávání a přípravy v České republice je orientovaný školsky. 
Na zaměstnavatele nebo jiné sociální partnery nejsou v oblasti OVP delegovány žádné 

rozhodovací ani výkonné pravomoci



Kompetence zaměstnavatelé na 
úrovni ŠZ

Oblast Statut Partner Forma Odpovídá

soustava oborů 
vzdělání

povinnost
zaměstnavatelské 
svazy (zákon o HK a AK,
RHSD)

připomínkové řízení, RHSD MŠMT

RVP povinnost
zaměstnavatelské
svazy

připomínkové řízení MŠMT

ŠVP předpoklad firma/y vzájemná spolupráce ředitel SŠ

Dlouhodobý záměr povinnost
zaměstnavatelské
svazy (zákon o HK a AK, 
RHSD)

připomínkové řízení
MŠMT, 
následně kraje

místo realizace 
praktického vyučování

předpoklad/
možnost

firma/y vzájemná spolupráce ředitel SŠ

závěrečné zkoušky povinnost firma/y vzájemná spolupráce ředitel SŠ

maturitní zkoušky možnost firma/y vzájemná spolupráce ředitel SŠ

absolutorium povinnost firma/y vzájemná spolupráce ředitel VOŠ



Praktické vyučování – odlišnosti od 
duálu
Praktické vyučování žáků může (avšak nemusí) probíhat v podniku, pokud se školou podepsal 
příslušnou smlouvu a podniká v odpovídajícím oboru.

Nemusí se vždy jednat o plné přenesení disponibilní praxe do podniku.

Podíl praktického vyučování nedosahuje podílů podnikové odborné přípravy typických pro duální 
systém vzdělávání (až 80 %). 

Není stanoveno, aby odborná příprava žáka v podniku probíhala po celou dobu trvání oboru u 
jedné organizace (konsorciích).

Zatímco v ČR je mladý člověk absolvující OVP vždy žákem školy, v duálním systému jde primárně o 
podnikového učně, firmou vnímaného jako budoucí zaměstnanec podniku – přestože není 
povinností učně po skončení přípravy v podniku nastoupit jako zaměstnanec.



Praktické vyučování – odlišnosti od 
duálu

V ČR nejsou aplikovány přímé smluvní vztahy mezi žákem a 
zaměstnavatelem. V ČR jsou smlouvy firma-žák do jisté míry nahrazovány 
dobrovolnými dohodami o poskytování motivačních příspěvků.

Standardy na materiálně-technické a personální kapacity podniků 
realizujících odbornou přípravu žáků nejsou definovány, resp. nejsou 
povinné. 
Způsobilost podniku uskutečňovat odbornou přípravu nekontrolují 
organizace zaměstnavatelů jako v duálním systému.



Odborná příprava v prostředí firem 
– Model SP ČR a MS Paktu 

 Principy a prvky modelu jsou popsány v příručce „ODBORNÁ 
PŘÍPRAVA V PROSTŘEDÍ FIREM: PRVKY DUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V 
PRAXI“ zpracované pro SP ČR a Moravskoslezský pakt 
zaměstnanosti

 Model je plně v souladu se stávajícím systémem OVP a jeho 
parametry

MODEL JE POSTAVEN NA MAXIMÁLNÍM VYUŽITÍ 
SOUČASNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 



Principy
modelu SP 

a MS Paktu

Partnerství podniku 
se školou

Základ, podmínka zahájení i dalšího

rozvoje spolupráce v odb. přípravě.

Spolupráce nad rámec smlouvy o

praktickém vyučování v podniku.

1

Dlouhodobost 
spolupráce

Dlouhodobost spolupráce nad rámec

okamžitých potřeb. Rozvaha a plánování

závazků podniku. Rámcová smlouva o

spolupráci.

2

Orientace na žáka

V centru spolupráce podniku se školou

jsou vždy žáci. Požadavky firmy i školy

je třeba sladit s ohledem na prospěch

pro žáka.

3

Společné definování 
odborné přípravy

Společná příprava a definování obsahu a

struktury odborné výuky: ŠVP, tematické plány,

koncepce rozvoje školy, účast na ZS.

4

Žák jako budoucí 
zaměstnanec

Vnímání žáka jako svého budoucího

zaměstnance. Žák si v podniku osvojuje

kompetence potřebné pro výkon povolání.

5

Po dobu oboru tentýž 
zaměstnavatel

Odborná příprava žáka ve stejném podniku po

celé období studia. Škola zajišťuje soulad s

dalšími požadavky.

7

Maximální rozsah 
praxe v podniku

Maximální možný přenos praktického vyučování

do prostředí firem. Limity jsou možnosti podniku,

parametry ŠVP, požadavky JZZZ.

6


