
Dohoda o spolupr áci a zabezpeéení odbornej praxe pre šfudentov

Názov zuiadetia: §tredná odboná škola pédagogická (datej
So sídlom: §okolská 6, 900 01 Modra

?r!yya:Mg_r.MonikaNemcová,riaditel'$školyICO:00162787
IBAN: SK25 8180 0000 0070 0047 314l
a.

Tfo :lzariadenia(Mštzš1:.:....?í.rZ.p:...l,a]..S,iťa.r..a{.Úa...
So sídlom: u

?x,!r",a; |,u,14-,. 3/l 1,É-OťÍ1(ICO: ,1u,, r',.í /.7
IBAN: gLe€ 0l/'0 //0' /r1' Á4/6 //Í3

čl r.
ÚčeI a predmet zmluvy

1, Predmetom^Tl1' j. 
T9hpt a ariuvný9h 

_strán 
pn zabezpečení odbornej praxe

študentov SOŠ Pg vo vyššie uvedenom zaňadeni.

' "Ú_i'.',_:1^fuor_ne} 

pr*. je získanie ň;iÓ;h praktických zručností na výkon
budúceho povolania.

čl rr.
Po dmienky a or ganwačné zab ezpečenie odb o rnej praxe

1, Odborná Prax je súČasťou študia na strednej pedagogickej škole. obsa}r a rozsah
_ 9dbornej Praxe je určený študijným plánom pristusnetro Štoa3neno odboru.2, Teí]nín odbomej praxe je určený ilur*onógru-om Soš Ú Ňril#ho školského

roka: 14.05.2018 - do 01.06.2018. 9 E--------'-

3, Organtzácíu odtomej príxe zabezpeéuje vyuěujúci predmefu odborná prax šfudiiného
odboru 7649 M- učiteťstvo pre máterske Skol1a vy-chovávateťstvo na ŠďŠ 6. :-*-

' . Práva 
" 
n"*":'r'o'hlu,roý.n sfuán l

Práva a p'ovinnosti §OŠ Pg
1. SOŠ Pg sazaván$e|

a) Poveriť organiŽovaním a vedením odbomej príu(e svojho zamestnanc q ktoťý
zaberyeéí inštruktráž a pouěenie žiakov školy o iri.t.t o pi*.

b) PriPiavť od!9mú príx po obsahovej a rormane3 stránke tak, aby bola v súlade so
zariadenim, kde sapra:r vykonáva

Práva a povinnosti zariadenia:
1. Zaňadertte sa zaváanje:.

a) zabelFeČiť 
. 9dbomú PraJ( žiakom v sulade so smernicou o odbonrej praxi

a úlohami žiakapdslušného ročníka.

[loh//"
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b) určiť pedagó*o]_, u ktorých bude žiaklžiaěka vykon ávať ptaxc) vsúvislosti ,YI:io* oauo,"glyle zabeznoir u.rp.čnosť aochranu zdraviaPri Práci študentov v.zmysle pť.ňý.h ň;;.h;rJjn,rou Bozpna pracoviskuzwiaderua,kde sa bude v/koná;itr*

, čl. fv
so§ |s poskytne,zariadeniu ďjfiil:'Jr:H,Jfr ztozpoětuškoly na odmenupedagógovi za vedenie praxe * řsr.i ,i ai;i;;: Páťdesiatjeden). Suma,:!t:^ odmenu pre pedagóga wátan"e odvodov.
Ďplamosť poslqrtnut!Ť 

llančrích proshiedk ov'_zroryoětu školy a zučtovanie budú
HffH'rPo 

ukonČení odbornej o'il a po zaslaní ,,noqpiru poskytnutých služieb

čt. v. )

všeobecné a záv ereěúé ustanovenia

1, Táto anluv a sa uzatvárana dobu určitu od 14.05.2018 - do 01.06.2018.2. Zmeny a doplnenia v zntuve *Ů. vykonať pirorony1, dodatkom k tejto zmluve,
Xfffffirff.'" zmluvnými slanumi, nu iáklud"'písomného 

"a*r,,i 
jednej zo

3' Táto zmluva nadob_Úda Platnost' ť:y p.odpísania štafutárnymi zástupcami obochanluvných stián a rieinnosť naďedujúcim:Áil"ňďzvere.lneni podl'a §5a zákona č.21'I/2000 Z,", 
2slobodnom pdstupó k informácíá^-;o 

^.nu 
a doplnení niektorýphzákonov v znenlneskorších pr.apirou4' ZmLllvné stranY 

'YoJ.* Poapisom potwdzujú, že si zrnluvu prečítali, porozumeli jej

;§ffi 
s Podmienkami Úv'oenýrni u áuu. 

-ruhturiu, ^e" p"ii"Ž^:,r svojím
5' Zmluva ie whotovená v dvoch rovnopi1o9h, 1. rovnopis pre zaiaderuea 1 rovnopispre SOŠ Pg, p.ičo* tuZaY-io*opi, *a platnosť originálu.

1.

)

V Modre, dňa 16.03.2018

sln ru l;Á tj ijll ii, il],i j i(ili.Á pí ijÁ ; ů0 l í ]irx
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Mgr. MonikaNemcová
riaditel'ka SOŠ Pg


