Zmluva o spolupr6ci a zabezpeieni odbornej praxe pre 5tudentov
Strednei odbornei Skolv Jozefa eabelku. Bernolikova 383/10. Holii

NSzov zariadenia: Stredn6 odborn5 Skola Jozefa dabelku (d'alej len ,,SOS J. eabelku")
So sidlom: Bernol6kova

383/IO,908 51 Holid

ZastrlpenS: lng. Jozefom Pavlikom, riaditelbm Skoly

tdo: ootszaoo
IBAN: SK57 8180 0000 0070 0049 4778
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er. r.

Utel a predmet zmluvy

L.

2.

Predmetom zmluvy je spoluprdca zmluvnrich str6n pri zabezpedeni odbornej praxe Studentov
SO5 J. eabelku vo vy55ie uvedenom zariadeni.
Udelom odbornej praxe je ziskanie potrebn'ich prakticklich zrudnosti na vri kon budriceho
povolania.

er. n.
Podmienky a organizain6 zabezpeienie odbornej praxe

1.
2.
3.

Odbornd prax je s0das{ou 5ttidia na strednej odbornej 5kole. Obsah a rozsa h odbornej praxe je
urdenli Studijnim pl6nom prisluin6ho Studijn6ho odboru.
Termin odbornej praxe je urdenri harmonogramom SO5 J. eabelku prisluSn6ho Skolsk6ho roka:
04.06. 2018 - 08.06.2018.
OrganizSciu odbornej praxe zabezpeduje predseda predmetovej komisie odboru 7649 M
uiitelstvo pre matersk6 Skoly a vychovdvatel'stvo na SO5 J, eabelku.

et. m.
Pr5va a povinnosti zmluvn'ich strSn
PrSva a povinnosti SOS J. eabelku
SO5 t. eabelku sa zavdzuje:

L

a.

b.

poverit organizovanim a veden[m odbornej praxe svojho zamestnanca, ktorri
zabezpedi in5truktdZ a poudenie Ziakov Skoly o priebehu praxe
pripravit odbornil prax po obsahovej a formdlnej strdnke tak, aby bola v sdlade so
zariadenim, kde sa prax vykon6va

Práva a povinnosti zariadenia:
1. Zariadenie sa zaväzuje:
a. zabezpečiť odbornú prax žiakom v súlade so ŠkVP o odbornej praxi a úlohami žiaka
príslušného ročníka
b. určiť pedagógov, u ktorých bude žiak/žiačka vykonávať prax
c. v súvislosti s výkonom odbornej praxe zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci študentov v zmysle platných právnych predpisov BOZP na pracovisku
zariadenia, kde sa bude vykonávať prax

Čl.IV
Platové podmienky
1. SOŠ J. Čabelku poskytne zariadeniu finančné prostriedky z rozpočtu školy na odmenu
pedagógovi za vedenie praxe vo výške 2,50 € na žiaka a deň.
2. Splatnosť poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu školy a zúčtovanie budú
vykonané po ukončení odbornej praxe a po zaslaní „Rozpisu poskytnutých služieb vedúcich
praxe".

Čl. v
časový rozvrh praktického vyučovania
Pracovná doba žiakov v MŠ je od 07.00-13.00 h (v školských kluboch od 11.00-16.00 h).

Čl. Vl
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 04.06.2018 -08.06.2018.
2. Zmeny a doplnenia v zmluve možno vykonať písomným dodatkom k tejto zmluve,
podpísaním oboma zmluvnými stranami, na základe písomného návrhu jednej zo zmluvných
strán.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení podľa §Sa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu
a s podmienkami uvedenými v zmluve súhlasia, čo potvrdzujú svojím podpisom.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, 1 rovnopis pre zariadenia a 1 rovnopis pre SOŠ
J. Čabelku, pričom každý rovnopis má platnosť originálu.
V Holíči dňa 05. apríla 2018

Ing. Jozef Pavlík
riaditeľ SOŠ J. Čabelku
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Dodatok k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov
Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč

Názov zariadenia: Stredná odborná škola Jozefa Čabelku (ďalej len „SOŠ J. Čabelku")
So sídlom: Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
Zastúpená: Ing. Jozefom Pavlíkom, riaditeľom školy
IČO: 00162400
IBAN: SK57 8180 0000 0070 0049 4778
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Dodatkom k Zmluve o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov Strednej odbornej
školy Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč sa mení čl. IV Platobné podmienky.
1. SOŠ J. Čabelku poskytne zariadeniu finančné prostriedky z rozpočtu školy na odmenu
pedagógovi za vedenie praxe vo výške 3,37 € vrátane odvodov na žiaka a deň.
2. Po ukončení praxe zariadenie vyfakturuje sumu na základe rozpisu poskytnutých služieb
vedúcich praxe.
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V Holíči dňa 27. apríla 2018

Ing. Jozef Pavlík
riaditeľ SOŠ J. Čabelku
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