
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej praxe pre študentov
St""d."j odbo"o"j školy p"d"gogi"k"j, Sokot.|*í 6, Mod.u

Nazov zaiadenia: stredná odborná škola pedagogická (ďalej len
So sídlom: Sokolská 6, 900 01 Modra
7,9stúpená: Mgr. Monika Nemcová, riaditel'ka školy
ICO 00162787
IBAN: SK25 8180 0000 0070 0047 3l4l
a

ťť/ ťl'ťa4alit

tčo: jcl ilr- /a
IBAN: gtaa bkr, ??/2 //// /r/á //a3

čt.l.
Účet a predmet zmluvy

1. Predmetom ?T|ury je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení odbornej praxe
študentov SOS Pg vo vyššie uvedenom zanadení.

2. ÚČelom odborneJ príxe je získanie potrebných praktických zručností na qfkon
budúceho povolania.

čt. n.
P o d mienky a or ganizačné zab ezpeě enie o db o rn ej p rax e

1. Odborná prax je súčasťou študia na strednej pedagogickej škole. Obsah arozsah
odbornej praxe je určený študijným plánom príslušného študijného odboru.

2. Termín odbornej príxe je určený harmonogramom SOŠ Pg príslušného školského
roka: 21.05.2018 - do 01.06.2018.

3. Organizáciu odbomej príxe zabezpeěuje vyučujúci predmetu odborná prax študijného
odboru 7649 M- uěiteťstvo pre materské školy a vychovávateťstvo ,ra ŠOš rg. 

-

čt. nt.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a porinnosti SOŠ Pg
1. SOS Pg sazavázuje:

a) Poverit' organizovaním a vedením odbornej praxe svojho zamestnanca, ktoqý
zabezpeěí inštruktáž a poučenie žiakov školy o pribbehu praxe

b) Pripraviť odbornú prax po obsahovej a formálnej stránke tak, aby bola v súlade so
zariadením, kde sa prax vykonáva

2. Za Škodu spósobenú zavinením porušením povinnosti po§as praktickej výučby 3lebov priamej súvislosti s ňou, kíoru spósobil študent SOŠ Pg, zodpovedá SoŠ pg
spoločne a nerozdielne s pdslušným šfudentom.

lo,^'

_{frolo 
s materskou školou Šoporňa

2 2 -05- 20ls

................1ďalej len,,zariadenie")
?tOp.lh, -So sídlom: (,' /ó? / ?!,7,asttlpená: ?ac}/, trl/r {-ře Paitbl*



Práva a povinnosti zariadenia;
1. Zariadenie sa zavázuje:

1) zabezpeěiť.odbomú prax študentom SOŠ Pgb) zabezPeei| 
9{U.o1o-výchovnú ň; "ái"?r.: pru*", atýmumožnit, šfudentomzískať praktické skúseno sti

c) urČiť PdsluŠných cviČných učiteťov, u ktorych bude žiaklžiačka vykonávať praxd) v súvislosti s výkonorrr- odbomej pi*" ŽJaé;;ř bezpečnosť a ochranu zdraviaPri Práci Študentov v zmysle ptutny.r, p;;;y.h;redpisov BoZp na pracoviskuzwiadenia,kde sa bude v/konávať ptaxt 
--J -'- l

čl rv
1, s9§ .Ps pos{rtn9 zariadeniu ťjilff'rT§r"ffi, zrozpoěttlškoly na odmenucviČnému Pedagógovi za vykon anY 

.roz.io" no 
"/sk9 

34 € (slovom: Tridsaťštyri).suma zahííaodmenu pre cviiného pódagóga vrataná oavodov.2, Splatnosť poskytnutých finanČný.r, proŠt ř dko; ;;;"počtu školy a zúětovanie budú

§§§Hlfi .H;.Ť,u.,' 
odbomej pň. ; ;; ;h"ř;;Ř."ri,"'i"1*;;ch služieb

čl v.
všeobecné a záv er ečné ustanovenia

l, Táto zmluva sauzatvára na dobu určifu od21.05,2018 - do 01.06.20182' ZmenY a doPlnenia v zmluve možno vykonat' pisomnym dodatkom k tejto zmluve,

#iffirffi.nl" zmluvnými stranami, nu ialauai písomného navrhu .iednej zo
3' Táto zmluva nadobúda Platnost' d3om podpísania štatutámymi zástupcami obochzmluvných stran a Úěinnoiť nasledujúcil^ao,,'." o.;.;"ru...inení podl,a §5a zákona č.2ltl2000 Z,z, o.slobodnom prístupl k informáciň;o 

"-.n. a doplneru niektorychzá]<onov v znení neskorších predpisov
4' Zmluvné stranY 

'Yo{* Poapisom potvrdzujú , že sizmluvu prečítali, porozumeli jej

;|rffi 
sPodmienkami uvedenými u"áíuu. 

-s,:tiuriu,'e, 
p"i-,,ržň,i svojim

5' Zmluvaje vYhotovená v dvoch rovnopisoch, 1_ rovnopis pre zaiadeniea 1 rovnopispre SOŠ Pg, pričom každý rovnopis má platnósr orititáiu.

V Modre, dňa04.04,20t8 v.Q(!Š::,..1'...., otra... Í..,!.,..(,.-..,Í.,.l 
r/,'/.>

mEDilÁ ooaonM §ror.q rtnaooetcú{
§okolskd ó, Modro Zá&ladaá škola s martťO:ttzlal DIč:2020678ó93 ňrT:Jj:*ltou§&oJor..3- ,r;;fr,T:,,fr:ffil,*u,r,

......M. //)l.r"*t,t ,y'-,,o *.-l\ 
:"J

Mgr. Monika Nemcová """"""""*/,""""
riaditel'ka SOŠ Pg


