Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov
Strednej odbornej školy pedagogickej, Sokolská 6, Modra
Názov zariadenia: Stredná odborná škola pedagogická (ďalej len „SOŠ Pg")
So sídlom: Sokolská 6, 900 O1 Modra
Zastúpená: Mgr. Monika Nemcová, riaditeľka školy
IČO: 00162787
IBAN: SK25 8180 0000 0070 0047 3141
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Čl. I.
Účel a predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení odbornej praxe
študentov SOŠ Pg vo vyššie uvedenom zariadení.
2. Účelom odbornej praxe je získanie potrebných praktických zručností na výkon
budúceho povolania.
Čl. II.
Podmienky a organizačné zabezpečenie odbornej praxe
1. Odborná prax je súčasťou štúdia na strednej pedagogickej škole. Obsah a rozsah
odbornej praxe je určený študijným plánom príslušného študijného odboru.
2. Termín odbornej praxe je určený harmonogramom SOŠ Pg príslušného školského
roka: 21.05.2018 - do 01.06.2018.
3. Organizáciu odbornej praxe zabezpečuje vyučujúci predmetu odborná prax študijného
odboru 7649 M - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na SOŠ Pg.
Čl. III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Práva a povinnosti SOŠ Pg
1. SOŠ Pg sa zaväzuje:
a) poveriť organizovaním a vedením odbornej praxe svojho zamestnanca, ktorý
zabezpečí inštruktáž a poučenie žiakov školy o priebehu praxe
b) pripraviť odbornú prax po obsahovej a formálnej stránke tak, aby bola v súlade so
zariadením, kde sa prax vykonáva
2. Za škodu spôsobenú zavinením porušením povinnosti počas praktickej výučby alebo
v priamej súvislosti s ňou, ktorú spôsobil študent SOŠ Pg, zodpovedá SOŠ Pg
spoločne a nerozdielne s príslušným študentom.

Práva a povinnosti zariadenia:
1. Zariadenie sa zaväzuje:
a) zabezpečiť odbornú prax študentom SOŠ Pg
b) zabezpečiť odborno-výchovnú náplň odbornej praxe, a tým umožniť študentom
získať praktické skúsenosti
c) určiť príslušných cvičných učiteľov, u ktorých bude žiak/žiačka vykonávať prax
d) 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 Pg poskytne zariadeniu finančné prostriedky z rozpočtu školy na odmenu
cvičnému pedagógovi za vykonaný rozbor vo výške 34 € (slovom: Tridsaťštyri).
Suma zahŕňa odmenu pre cvičného pedagóga vrátane odvodov.
2. Splatnosť poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu školy a zúčtovanie budú
vykonané po ukončení odbornej praxe a po zaslaní „Rozpisu poskytnutých služieb
cvičných učiteľov".

Čl. v.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 21.05.2018 - do 01.06.2018
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 §5a 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 zariadenie a 1 rovnopis
pre SOŠ Pg, pričom každý rovnopis má platnosť originálu.
V Modre, dňa 04.04.2018

Mgr. Monika Nemcová
riaditeľka SOŠ Pg
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