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čt.l.
Účet a predmet zmluvy

1, Predmetom^TluuY je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení odbomej praxe
šfudentov SOŠ Pg vo vyššie uvedenom zanÁení.

2, ÚČelom odbomeJ P.*" je získanie pot.tný.n praktických zručností na výkon
budúceho povolania.

čt. u.
Po d mienlcy a or ganlzaěné zab ezpeěenie o d bo rn ej p raxe

1, Odbomá Prax je súČasťou štúdia na strednej pedagogickej škole. obsah arczsah
odbornej Praxe j9 určený študijným plánom priŠt"s"eno stoaij.reno odboru.2, Termín odbornej praxe je ureený hu.*onógru'n"; šóš;ň;rilš;ho školskéhoroka: 21.05.2018 - do 01.06.2018.

3, Oryanizaciu odbomej Príxe zabezpeČuje 
1yuěujúci predmetu odborná prax študijnéhoodboru 7649 M- učiteťstvo p.e máterske Sloty a vychovávatel,stvo rru šŇ

čl ut.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti SOŠ Pg
l. SOS Pg sazavázl$e:

a) Poveriť organizovaním a vedení.m odbornej praxe svojho zamestnanca, ktory
zabezpeěí il§truktáz a poučenie žiakov školy-o pribbehu p.*.

b) PriPraviť odbomú prax po obsahovej a ro.-arre; stránke tak, aby bola v súlade sozaňadením, kde saprax vykonáva
2, Za Škodu snós.olenlr zavinením porušením povinnosti počas praktickej vlučby alebov Priamej súvislosti s ňou, ktoru spósobii študent sbs pě,l;6;,;il-š,offi;

spoločne a nerozdielne s pdslušným študentom.

s materskou školou Šoporňa
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Práva a povinnosti zariadenia;
1. Zaúaderue sa zavázuje:

3) zabezpeěiť.odbornú prax študentom SOŠ Pgb) zabezPeei| 
9{u9lno,výchounJ;6fi"Jbo"*.1 pru*" , atým umožniť študentomzískat' praktické skúseno sti

c) urČiť PdsluŠnýc.! cviČných učiteťov, u ktorych bude žiaWžiačka vykonávať praxd) v súvislosti s vlkonom odbomej pi*" ŽJaérp.iir, bezpeěnosť a ochranu zdtaviaPri Práci Šfudentov v zmysle pňť"r;h p;iliď;redpisov BoZp na pracoviskuzwiadenia, kde sa bude v}kon ivať pru<' J --- I

čt. rv
1, s9§ 

.Pg pos\rtn9 zariadeniu ť"'#ff'pf§.,.fr, zrozpoětuškoly na odmenucviČnému Pedagógovi za vYkon anY 
,rozio. ". ,"}'sry 34 € (slovom: Tridsat,štyri).suma zahíňaodmenu pre cviiného pldagóga vrataná oavodov.2, SPlatnosť Poskytnutýcn nnanon/ctr pro;t řdk;;1iJrpoet školy a zuětovanie budú

§§§Hl!i"*;.:.u'"' odbornej p,á". 
-" 

p" ;ffi ;;R""nr,, i"i;;;ch služieb

Všeobecné r 
'U*;IU;é ustanovenia

l. Táto zmluv a sa tvatvára na dobu určitu od 21.05.2018 - do 01.06.20182' ZmenY a doPlnenia v zmluve ,nožno vykonat' q!r"rr.^ dodatkom k tejto zmluve,
#Íffirr;H.-" zmluvnými stranami, nu iuklud" písomného navrhrl- jednej zo

3' Táto zmluva nadobúda platnosr' ŤT podpísania štatutárnymi zástupcami obochzmluvných strán a ÚČinnosť nasledujúciylo,,ir. o.1.;"ru.r.;není podl,a §5a zákona č.21112000 Z,z, o slobodnom Pdstupe k informác iaÁ áJ 
"..n. a doplneru niektorychzákonov v znení neskorších predpisov4' Zmluvné stranY 

'Yo4* Poapisoirr-|owrdzujú , že sizmluw preěítali,porozumeli jej

;|rffi 
s Podmienkami uvedenými u ňíuu. 

-s,,:niáriu, b ň,ňfi; svojím
5' Zmluvaje vYhotovená v dvoch rovnopisoch, 1_ rovnopis pre zaiad,eniea 1 rovnopispre SOS Pg, priěom každý rovnopis má platr:ásť.rigiiriir.

V Modre, dňa04.04,2018

mrOM oogonilÁ šrolq prnaeoetcú{

_ §okolskri ó, Modro
lCl: 162787 DlČ: 2020ó78693
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Mgr. Monika Nemcová
riaditel'ka SOŠ Pg
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