duálne vzdelávanie

NESTAČÍ LEN UKÁZAŤ PRSTOM
Klára Stašová a Veronika Kotuľová sú študenky 2. ročníka odboru obchodný pracovník na súkromnej spojenej škole
educo v slanickej osade. S ďalšími štyrmi spolužiačkami ich môžete každý druhý týždeň stretnúť „zarezávať“
v supermarkete TEMPO v COOP Jednote Námestovo. V období núdzového stavu dostalo vyučovanie iný tvar, a tak majú
budúce predavačky školu dištančne, no prax v predajni môžu vykonávať.
Klára pochádza z dediny Sihelné blízko Námestova. Pôvodne o práci predavačky vôbec neuvažovala, lákala ju skôr profesia čašníčky
a s úmyslom oboznámiť sa s možnosťami štúdia tohto odboru išla aj
na deň otvorených dverí do Slanickej osady. „Tam som si vypočula
prednášku predsedu COOP Jednoty Námestovo pána Jageleka a to ma
presvedčilo uvažovať o odbore predavačka. Mama ma podporila a bolo
rozhodnuté,“ rozpráva sympatická študentka. Aj za Veronikiným rozhodnutím stála mama. Ani jedna zatiaľ neľutuje, naopak. Obe rady chodia na prax a v námestovskom Tempe sa im páči. Budúce kolegyne sú
k nim ústretové a trpezlivé. „Kolektív tu tvoria mladšie i staršie predavačky a pomáhajú nám vo všetkom, v čom treba. A my zasa pomáhame
im,“ hovorí Veronika a Klára ju s úsmevom dopĺňa: „Dobre sa tu pracuje,
nik nie je nervózny, ochotne nám všetko vysvetlia – a keby len raz.“
Klára je komunikatívna povaha, ktorá má rada ruch i ľudí a v predajni
si užije oboje. Už je tu takmer udomácnená, vie zákazníkom poradiť
a pomôcť. Najčastejšie ju návštevníci oslovujú, keď potrebujú nájsť nejaký
tovar. „Napríklad starší ľudia teraz, keď sú vyhradené nákupné hodiny
pre dôchodcov, majú často problém nájsť, čo potrebujú. Tak sa ich snažíme v tom veľkom priestore zorientovať. Učili nás, že nestačí len prstom
ukázať, ale je dobré zaviesť človeka na miesto a ukázať mu, kde tovar nájde. To mám rada. Zákazníci sú milí, veľmi nám ďakujú za ochotu. Samozrejme, najskôr sa my samy musíme vedieť v predajni orientovať. Preto
bol aj prvý ročník náročnejší – nevedeli sme, kde čo je, či už v sklade, alebo
v predajni. Teraz máme každý deň na starosti iný regál, aby sme si vyskúšali prácu v každej časti predajne s rôznym tovarom.“
Veronika má zasa najradšej balenie darčekových košov a balíčkov.
„V tom som dobrá,“ usmieva sa. „Do darčekových balíkov sa dáva alkohol alebo sekt, niečo slané a sladké aj žuvačky. Alebo môžete vytvoriť
balíček len s drogériou. Zákazník si môže produkty sám povyberať
alebonámpoviesumuasvojupredstavu,amyužmuproduktyvyberieme
a krásne zabalíme.“ K častým činnostiam veselých druháčok patrí práca
v oddelení ovocia a zeleniny. Veronika tu cíti veľkú zodpovednosť: „To je
tovar, ktorý stále „pracuje“, ako sa vraví, a tak treba plody stále kontrolovať, či nezačínajú hniť, prípadne či sa tam nenachádzajú plesnivé plody.“
Aj to však k bežnej práci v predajni patrí. Priznáva, že zatiaľ ešte stále cho-

Veronika a Klára (druhá a tretia zľava)
so spolužiačkami tvoria dobrý tím
dí radšej do obchodu ako zákazníčka, pretože vidí, aké je náročné byť
predavačkou. Spolu s Klárou sa však tešia, keď sa vo vyšších ročníkoch
oboznámia s prácou v pokladnici a naučia sa, ako to funguje v sklade či
na príjme tovaru.
Na otázku, či práca v predajni nie je pre mladé dievča nezáživná, prípadne priveľmi namáhavá, Klára odpovedá, že pre ňu nie: „Oveľa unavenejšia sa vraciam domov zo školy než z praxe. Tam sa stále niečo deje
a občas sa aj zasmejeme.“
Za výrazné pozitívum považujú dievčatá skutočnosť, že prax majú platenú. „Som za to rada, pretože nielenže získavam odbornú prax, ale
zároveň si privyrobím a nemusím si hľadať žiadnu brigádu popri škole,“ konštatuje Klára. Spolu s Veronikou ostanú po skončení štúdia minimálne dva roky v predajni COOP Jednoty Námestovo. Obe dievčatá
to vnímajú ako veľké plus na prahu ich pracovného života. „Po skončení
školy si nebudeme musieť prácne hľadať zamestnanie, ale máme ho tu
zabezpečené,“ zhodujú a tešia sa, čo im práca i život medzi predavačkami a zákazníkmi prinesie.

V SENICI BUDUJÚ ZÁUJEM O PRÁCU V OBCHODE
Vzdelávaniu mladej generácie venovali v COOP Jednote Senica oddávna veľkú pozornosť. Už v šesťdesiatych rokoch
tu vznikali učňovské strediská vo viacerých predajniach a reštauráciách.
Neskôr sa odborný výcvik realizoval skupinovou výučbou v obchodných domoch a v reštaurácii Jednota. Žiakov vyučovali majstri odborného výcviku. Strediská praktického vyučovania (SPV) pripravili desiatky absolventov v odboroch kuchár čašník, čašník servírka a predavač.
SPV skončili svoju činnosť v roku 2011.
Hana Turzová, vedúca personálneho referátu hovorí: „V tom období sa
zmenou predpisov zmenil spôsob vzdelávania. COOP Jednota Senica
preto uzatvorila zmluvy o poskytovaní praxe v odboroch čašník a kuchár so Strednou odbornou školou podnikania v remeslách a službách
v Senici so Strednou odbornou školou dopravy a služieb v Holíči.“
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Po dlhšom čase, v školskom roku 2016/2017, pribudol aj odbor
obchodný pracovník predavač. „Do 1. ročníka nastúpilo 7 žiakov.
V aktuálnom školskom roku 2020/2021 je vo všetkých ročníkoch
spolu 33 žiakov, z tohto 21 v odbore obchodný pracovník, 4 kuchár
cukrár, 8 čašník. Žiaci sa učia 3 roky a končia záverečnou skúškou.
Študenti študujú 4 roky a končia maturitnou skúškou. Všetci sa
vyučujú formou praktického vzdelávania, teda nie je to duálne
vzdelávanie,“ upresňuje Hana Turzová. Odbornú prax vykonávajú
žiaci v rámci praktického vyučovania na pracoviskách COOP Jednoty Senica.

