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Zmluva  o poskytovaní praktického vyučovania 

 

uzatvorená v súlade s §8 Zákona 61/ 2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a zmene a 

doplnení zákonov 

medzi 

 

 

Názov:  Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja-Svorada a Benedikta 

Sídlo:  1. mája 7, 911 01  Trenčín 

Zastúpená: Ing. Hana Hulínová, riaditeľka školy 

IČO:  42014891 

DIČO:  2022234104 

Telefón: 032/6525866 

e-mail:  zunladni@zsasbtn.sk 

  (ďalej len SOŠ P) 

a 

 

Názov:   Materská škola  

Sídlo:  Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová  

Zastúpený:  Bc. Miroslava Dubovská, riaditeľka MŠ 

IČO:  42281806  

DIČO:  2023974029 

Telefón:   0911190425  

e-mail:  riaditel@ms-nemsova.sk  

  (ďalej len „zamestnávateľ) 

 

V prípade, že poskytovateľ nemá právnu subjektivitu, je potrebné vypísať aj nasledujúcu časť: 

     

(ďalej spolu len „zmluvné strany) 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za nasledujúcich podmienok: 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je zabezpečenie praktického vyučovania odborného vyučovacieho 

predmetu   prax žiakov 1. SOŠ pedagogickej  sv. Andreja – Svorada a Benedikta 

v Trenčíne/ študijný odbor 7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo – externé 

dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium/ v školskom roku 2019/2020. 

 

 

II 

Cieľ vyučovania predmetu prax 

 

1. Cieľom vyučovania predmetu  prax je rozvíjanie teoretických vedomostí a praktických 

zručností z odborných predmetov, aplikácia teoretických vedomostí do praktickej 

činnosti v súlade s učebnými osnovami 

2. Praktické vyučovanie predmetu prax dopĺňa odbornú teoretickú prípravu žiakov 

a praktické poznanie prostredia a podmienok, v ktorých budú po absolvovaní štúdia 

pracovať. Cieľom vyučovania je poznať prácu odborníkov, jej špecifiká, spôsob 
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komunikácie, riešenie záťažových situácií v práci, ako aj rozvoj profesijných 

kompetencií študentov a aplikácia teoretických poznatkov do praxe. 

 

III 

Miesto konania a časový rozvrh 

 

Praktické vyučovanie predmetu prax bude prebiehať v 2. triede MŠ na ul. Odbojárov   

každú druhú stredu v čase od 7.30 do 13.30  v termíne od: 23.10.  2019 – 12.06.2020.  

 

IV 

Počet žiakov 

 

Praktické vyučovanie odborného vyučovacieho predmetu absolvuje celkom 5  

študentov 1. ročníka externého štúdia SOŠ pedagogickej sv. Andreja-Svorada 

a Benedikta v Trenčíne. Praktické vyučovanie bude organizované 1x za dva týždne 

v zmysle priloženého harmonogramu. Skupina bude  pridelená na konkrétne oddelenie v 

materskej škole. Presný menný zoznam a časový harmonogram je prílohou tejto 

zmluvy.  

 

 

V 

Zabezpečenie podmienok realizácie odbornej praxe žiakov 

 

1. Povinnosti SOŠ pedagogickej sv. Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne: 

Škola :  

a) Zabezpečí organizáciu vyučovania predmetu  prax a vypracovanie harmonogramu.   

b) Zabezpečí  učiteľa odbornej praxe /počet 1/, ktorý bude zodpovedný za vedenie 

predmetu  odborná prax. 

c) Je zodpovedná za teoretickú  a metodickú prípravu žiakov na odbornú prax. 

d) Poučí žiakov o  podmienkach vykonávania odbornej praxe. 

e) Na začiatku súvislej praxe poučí žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v 

zmysle platných predpisov 

f) Informuje zodpovednú osobu v zariadení o školských akciách, počas ktorých sa 

žiaci nezúčastnia praxe. 

 

2. Povinnosti žiaka 

a) Žiak je povinný dodržiavať pracovný režim zariadenia a plniť si povinnosti, ktoré 

vyplývajú z obsahu predmetu prax. 

b) Žiak  je povinný rešpektovať pokyny odborného pedagogického pracovníka 

povereného vedením predmetu prax, ktorý koná v súčinnosti so zamestnancami 

zariadenia. 

c) Žiak sa počas praktického vyučovania správa v súlade so školským poriadkom  

SOŠ pedagogickej sv.  Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne. 

  

 

3. Povinnosti zamestnávateľa 

a) Zamestnávateľ poskytne priestory svojho zariadenia pre vyučovanie praktického 

predmetu prax pre žiakov študijného odboru 7649 N učiteľstvo pre MŠ 

a vychovávateľstvo. 

b) Oboznámi žiakov s prostredím zariadenia, organizáciou edukačných                          

a sociálnych činností, základnou dokumentáciou, predpismi BOZP na pracovisku. 
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c) Spolupracuje s odborným pedagogickým pracovníkom na vytváraní obsahovej    

náplne vyučovacieho predmetu. 

 

4. Povinnosti  učiteľa odbornej  praxe 

a) Učiteľ odbornej praxe rešpektuje pracovný režim zariadenia, spolupracuje so 

zamestnancami zariadenia tak, aby žiaci mohli byť postupne zapájaní do  

samostatných výchovno-vzdelávacích činností zariadenia a oboznámili sa 

s agendou v oblasti predprimárneho vzdelávania.   

b) V plnom rozsahu zodpovedá za praktické vyučovanie žiakov. 

c) Zodpovedá za dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v 

zmysle platných predpisov. 

 

 

VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je uzatvára na obdobie školského roka 2019/2020. 

2. Pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená  ju možno ukončiť: 

a) vzájomnou dohodou SOŠ P a zamestnávateľa 

b) písomnou výpoveďou SOŠ P alebo zamestnávateľa s výpovednou lehotou 

najmenej 1 mesiac 

6.2  Zmluva  je vyhotovená v troch exemplároch, 1-krát pre školu a 2-krát pre organizáciu 

zabezpečujúcu vyučovanie predmetu prax 

 

Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych zástupcov účastníkov. 

 

 

 V Trenčíne: 18.10. 2019    

          

 

 

 

 

 

.......................................................    ........................................................ 

           Ing. Hana Hulínová            Bc. Miroslava Dubovská 

            Zmluvná strana 1       Zmluvná strana 2 
  

         

          

                    


