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Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
foľmou odbornej praxe

pre žiakov 2. ročnĺka študijného odboru
7649 M uěitelštvo pre materské školy a vychovávatel'stvo

pre školský rok 2020 l 2021

uzatvorená v zmysle zâkona ë,. 6112015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a prÍprave a o zmene a doplnení
niektoých zákonov (d'alej ako ,,zâkon ě. 6112015 Z. z.")

medzi zmluvnými stranami

Škola:

Súkromná stredná odborná škola pedagogická EBG Brezno
Štatutárny orgán: PaedDr. Tibor Surový, riaditeľ školy
Sídlo: Šrolsxa 5,977 01 Brezno
lČo: 42oo48o2
Bankové spojenie: Privatbanka, a.s.
Číslo rjttu: 19-1366020/8120
(d'alej ako,,škola")

a
Zamestnávateľ:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
ItO:
Dtt:
Bankové spojenie:
tíslo Účtu:
(d'alej ako,,zamestnávatel"')
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2. Forma praktického vyuěovania: odborná prax sÚvislá v$xo

'. 
&ilŕň;,rn"nágr.' praktického u11ueoí"ńL,_;;,ă '..'ű...6:.'.k.?/'.'......'.. ao .'P:'ţ, ?4 . .... .'.'.
v rozsahu 6 hodín 60 minÚtových ,,

4. Deň zaÖatia a deň ukončenia praţtického vyupqgaąir;oa,',(!::'ţ,.';{ł;/'.' ao .'.'fr-6.,.rţ'''ŕ/
5. Meno a priezvisko Žiaka '......... ...EzrI......ł&?łŻ'Br'/.(..................
6. Hmotné a finančné zabezpečenie Žiaka: zamestnávatel' neposkytuje Žiakom Žiadne hmotné a finančné

zabezpečenie'
7. opatrenia na zaistenie bezpeěnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovanÍ: zamestnávatel'

najneskÔr na začiatku vykonávania odbornej praxe oboznámi Žiakov s predpismi o BOZP a Po v súlade
s platnou právnou úpravou a internými predpismi.

článok l.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie praktického vyučovania pre Žiakov 2.ročníka Školy u zamestnávatel'a

článok ll.
Práva a povinnostizmluvných strán

1. Škola sa zaväzuje
a) preukázatel'ne poučiť Žiakov:

l. o podmienkach a o poŽiadavkách na prácu, ktorú budÚ vykonávat'počas praxe,
ll. o povinnosti dodrŽiavat'pracovný reŽim u zamestnávatel'a,
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llI" o povinnosti dodrŽiavat' pokyny zamestnanca zamestnávatel'a, ktoý bude poskytovat'
Žiakom odbornÚ pomoc pocas výkonu praxe,

lV" o povinnosti plnit'si úlohy z obsahovej náplne odbornej praxe.
b) poverit' Žiakov konkrétnymi i rámcovými úlohamiodbornej praxe, oboznámit'ich s hodnotením
c) dÔrazne upozornit' Žiakov na povinnost' zachovávat' mlčanlivost' o všetkých skutočnostiach, ktoré sa

dozvedeli pri výkone odbornej praxe u zamestnávatel'a alebo v sÚvislosti s ňou a Že uvedené
skutočnosti nesmú oznamovat' alebo inak sprĺstupnit' tretÍm osobám, s výnimkou ich pouŽitia na
vyučovacie účely; výnimka sa nevzt'ahuje na sprístupnenie, poskytnutie alebo akékol'vek iné
spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi

d) poučit'Žiakov o BOZP a Po zápisom do triednej knihy.

Zamestnávatel' sa zaväzuje:
a) zabezpečit'żiakom vykonávajúcim odbornÚ prax primerane pracovné podmienky;
b) umoŽnit'zamestnancom školy kontrolu Žiakov poČas vykonávania odbornej praxe;
c) poučĺt'Žiakov o právach a povinnostiach pri spracúvaní osobných Údajov vyplývajÚcich zo zákona č.

18l201B Z. z. o ochrane osobných Údajov
d) vystavit'Žiakom pri ukončenĺodbornej praxe potvrdenie o jej absolvovaní a hodnotenie Žiaka.

clánok lll.
Doba trvania zmluvy

1. Táto zmluva sa zruŠuje.
a) písomnou dohodou zmluvných strán, pričom zmluva sa zrušuje dohodnutým dňom;
b) odstÚpením od zmluvy; każdâ zo zmluvných strán je oprávnená odstúpit' od tejto zmluvy, ak druhá

zmluvná strana aj napriek písomnému upozorneniu opätovne poruŠíakúkol'vek povinnost'podl'a tejto
zmluvy. odstÚpenie od zmluvy musí byt' písomné, musĺ byt'doruěené druhej zmluvnej strane a musí
v ňom byt' uvedený konkrétny dÔvod odstúpenia, inak je neplatné. odstÚpením od zmluvy sa zmluva
ruší ku dňu doručenia odstÚpenia druhej zmluvnej strane.

Zâv ereč,né ustanovenia

1. Táto zmluva nadobÚda platnost'dňom jej podpĺsania oboma zmluvnými stranami
2. Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je moŽné vykonat' výlučne na základe písomnej dohody zmluvných strán

formou pĺsomných dodatkov.
1' Táto zmluva sa vyhotovuje v2 rovnocenných rovnopisoch, pričom jeden rovnopis dostane SSoŠP

EBG a jeden zamestnávatel'.

3. Zmluvné strany si tÚto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli' bola nimi schválená a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpÍsali, pricom zmluvné strany vyhlasujú, Že obsah tejto zmluvy v plnom rozsahu
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorÚ prejavili slobodne, váŽne, určite a zrozumitel'ne' bez omylu, nie
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokol'vek psychickeho alebo fyzického nátlaku'

V Brezne dňa
.8, ,,.

v (.,'''.'Ú.ł. ::ĺç.. ţ- :,çr('''

Za organizźtciu''

iĺ r /ĺ7/dňa

PaedDr. Tibor Surový, r
Súkromná stredná odborná škola

pedagogĺcká EBG Brezno


