
Zmluva o spolupr áci a zabezpečení
Strednej odbornei školv ir".lo.,.

odbornej praxe pre študentov
Sokolská 6, Modra

Ntízov zariadenia: stredná odborná škola pedagogická (ďalejSo sídlom: Sokolská 6,900 01 ú;d.;--
?ť!p^:ya: Mgr. Mo nika Nem c ova, 

"iu 
ait.l'tu školyICO:00162787

IBAN: SK25 8180 0000 0070 0047 3l4t
a

čt. r.
Účet a predmet zmluvy

1' Predmetom^a|"w je sPolupráca zmluvných strán pň zabezpečení odbornej praxeštudentov 99š Pg vo vyššie uiedenom ,*ráaini.-'2' 
Ytri:n""j;Ťffii":d;-j;-'i,t*i. pát .u"Y.r, praktických zruěností na výkon

čt. n.
Po dmienky a or ganizačné zab ezpečenie od b ornej přaxe

1, odborná Prax je súČasťou Štúdia na strednej pedagogickej škole. obsah arozsahodbornej praxe j9 určenýštudijným plánom prirr,i.*r," študijného odboru.2' Termín odbš:j P'*. ;e u.e.nY ir*onág*o- šóffi;;Jrřírrr," školskéhoroka: 21.05,2018- ao 01.06 .2018,.3' organizáciu odbornej príxe zabezpečaje.l1učujúci predmetu odborná prax študijnéhoodboru 7649 M- uČiteťstvo pr" ,rrut...[e Slory u vy'crrovavaterstvona šos pg.

čt. tll.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti SOŠ Pg
1. SOŠ Pg sazavázuje|

a) Poveriť organizovaním a vedením odbornej pr.?Te svojho zamestnanca, ktoryzabezpečí iťtrukt,íž a pouěenie-žiakov uu"úi fr.it u.rru príxeb) PriPraviť odbornú Prax po obsahovej 
" 

Á*iar"i:^ stránke tak, aby bola v súlade sozaúadením, kde saprax vykonáva2' Za Škodu sPÓsobenú závinenímporušením povinnosti_po§as praktickej výučby alebov priamej súvislosti s ňou, ktoru spósouif stooeni sos pg, zodpovedá soš pgspoločne a nerozdielne s pťslušným Ífudentom.

2 2 -05- 20ls

é4./"*.



Práva a povinnosti zariadenia;
1. Zaiadewe sa zavázuje:

a) zabezpečiť.oaboá,i prax študentom SOŠ Pg

?:?:;:!;:*,:x1,,ff :*$řffiilHí"Lejpraxe,atýmumožniťštudentomc) wČiť Pdslušnýc! 
'"ňř'r' "čiteťov, 

u ktoých bude žnWžiačka vykonávať praxd) v súvislosti s výkono''oJul* ,1 piu*"'žilěri"en, bezpečnost, u o,.t r*u zdravia
#,íá§l":?ff :Til.ffi :Íť}ry,*;-;:Í:;p,.dpi,oonóžř-;^pracovisku

čl rv
1, s9§ Pu poskytne zariadeniu ,:Íiii!"j§r'".W zrozpočtuškoly na odmenu

";H::ffi'"'jffi'.ífi .:mmlifr 3;;t#",;.' ?:iJ5fi lTridsat,št/rif
2, 

ři:Ttr5 i:,ffiH*i*tTŤ,:r,p,",oňt",?;")**, školy a áětovanie budú
cvičných uiit.l'ou,,. --' Praxe a Po zaslaní ,,RozPisu p".tyr""iych služieb

Všeobecné 
" "UÍj.IU"é ustanovenia

l, Táto zmluva sau,atvuana dobu určitu od2t.05.20t8 - do 01.06.20182, Zmeny a doplnenia 
",ilil.;jno ,ykon"r pir"*nYi, dodatkom k tejto zmluve,

^ 
#Íffiilr;il.-' zmluvnýmT'i;un*i, ," iaÁ-iárpísomného návrhň jednej zo3' Táto zmluva nadobúda platnost' d.loT podpísania štatutámymi zástupcami obochzmluvných strán a účinnosť nurr.oin"iT^Á,ň;;j..1 ,u.r.3není podl,a §5a zákona č.

^TÍ"TrT;ů;l",i:Hr 
jíťji,J'i"í;#;ffi "'uí,^"nadoplneruniektorych

4' Zmluvné stranv 
'Yql* p"aiiŠJň' pot*a zujú, žesi zmluw prečítali, porozumeli jej

;*ffi- ' Poá*i.;k;i";;.ř."ri.r 
" 
ňi;;; -Í',ittu.iu, 

čo potvtdzujú svojím

' Í,lť;t';-:iH:T'ffiJiJ.,s";?Jffff:r;,i, ;:;#l,T,pre 
zaňadenie a 1 rovnopis

V Modre, dňa04.04.2018

mroM ooaoRrÁ šrolq rtlacoctctti{

_ §okohkó ó, Modra
lCl: 162787 DIČ: 2020ó7 Bó93

v .*r..r:((': !.',..., dňu. tp l' .Z d .//)

Mgr. Monika Nemcová
riaditelka SOŠ Pg

?,*l


