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Zm|ava o spolupľácĺ

uzatvorenâpodľa ustanovenia $ 37 ods.2 zźkona č.13ll2002 Z.z o vysokých školách
ao zmeÍLe a doplnení niektoqých ztłkonov v zĺeni neskorších pľedpisov a $51 zĺĺkona č.

4011964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Táto zmluvaje uząvľetáv rdmci projektu ,,skvalitňovanie praktickej prípravy buúicich pedagogicbých
ząmestnancov na UKFv Nitre" (kód ITMS2014+ 312011Z8I5).

Tento pľojekt sa realizuje vďaka podpore z Euľópskeho sociólneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
romojav rámci opeľačného progrąm Ľudské zdroje.

Zmluvné stľany

ZálkJadnâ škola
so sídlom: M. Razusa 167213,960 01 ZvoIen
zasttlpeĺâ: Mgr. ondrej Kanka
ICO: 37888421
DIČ: 2021668572
IČ pre DPH:
zriaďovateľ školy: Mesto Zvolen
(ďalej len,,cvičná školď' )

Unĺveľzĺta Konštantína x'ĺlozofa v Nĺtľe
sídlo: TriedaA. Hlinku 1,949 01 Nitľa
štatutáľny oľgiín: prof. RNDľ. Libor Yozźr, CSc., ľektoľ
v zastĘení: doc. PaedDr. Gábor Pintes' PhD., dekan
ICO: 00157716
Kontaktné osoby: Mgr. Jana Hoppanová, jhoppanova@ukf.sk

uzatvárajű nasledujúcu zmluvu o spolupľáci
(ďalej len,,zmluva''):

Pľeambula

Cvičná škola a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len ,'UKF v Nitre'') touto
zmluvou upravujú podmienky vzajomĺej spolupráce a zabezpečovania aktivít v oblasti
realizácie pedagogickej pľaxe študentov UKF v Nitľe v zź.;ujme rozvoja kompetencií budúcich
pedagogických zamestnancov a ich odboľnej pripľavenosti pľe rcalizâciu pedagogickej
činnosti. Na základe tejto zmluvy je cvičná škola zaľadená do siete cvičných škôl UKF v Nitre
a umožňuje rcalizovať pedagogické praxe študentom UKF v Nitre, ktoré sú súčasťou nového
modelu pedagogických pľaxí v rámci projektu ESF v opeľačnom programe l'udské zdroje
oPLZ-Poll2019lDoPll.3.1-0I pod niŁvom Skvalitňovanie pľaktickej pľípľavy budúcich
pedagogických zamestnancov na UKF v Nitre.
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Čl.I.
Predmet a účel zmluvy o spolupľácĺ

1. Zmluva o spolupľáci (ďalej len ,,zmluvď') sa uzatvźra na obdobie od nadobudnutia
účinnosti do júna 2023,zaúčelomumoŽneniavykonávaťpedagogickúpľax študentomUKF
v Nitre.

2. Predmetom zmluvy je umožnenie vykonania pedagogickej praxe študentov odboru
učitęľstvo a pedagogické vedy na UKF v Nitľe v cvičnej škole pod vedením cvičného
učiteľa s cieľom upevňovania teoľetických vedomostí a získavania praktických zruěností
akompetencií azvýšenia kvality odboľnej pľipravenosti študentov na ýkon pracovnej
činnosti v príslušnej kategóľii pedagogického zamestnanca.

čl. u.
Podmienky ľealĺzácie pedagogickej praxe

1. Študenti budú počas pedagogickej pľaxe vykonávať činnosti súvisiace s výchovno-
vzđeláxacim procesom v cvičnej škole v súlade so študijným pľogľamom, na ktorom sú
zapisani a v súlade s obsahovým zameraním pľedmetu pedagogickej praxe.

2. Pľedmety pedagogickej praxe sa oľientujú na nácvik asistenčných činností, qýchovných
a vyučovacích činností podľa stupňa štúdia, v ktorom je študent zapísaĺý.

3. Činnosti rca\ízovanév ľámci qfstupových asistentských a dobľovoľníckychpedagogických
praxí sú:

a) Pozorovanie priamej výchovno-vzdeltxacej činnosti pedagogického alebo odboľného
zamestnanca a asistencia učiteľovi v situáciách ním určeným, napr.: prí organizovaní
a zabezpeč,ení vyučovacieho procesu v škole alebo mimo školy v špeciÍických foľmách
rryrrčovania , pri zabezpečení dištančného vzdelźwania, pń zabezpečovaní diferencovaného,
koopeľatívneho, sprostredkovaného, objavného, pľoblémového alebo pľojektového uěęnia
žiakov, pri prípľave arealizâcii uěebných pomôcok, práci s modemými technológiami, pľi
zabezpeěení disciplíny žiakov, pľi vybavovaní administľatívnych úkonov' oprave žiackych
prác a pod.

b) Asistencia pedagogickému alebo odboľnému zamestnancovi školy alebo zańadenia
v situáciách ním uľčených, napr.: pri organízovaní školských podujatí, stlťaží, hĺomadne
oľganizovaných meraniach a testovaniach v prostredí školy, pľi špecifických
organizačĺých formách ako sú školský výlet, exkurzia, vyrrčovanie v príľode, v múzeu,
galérii, podniku a podobne, škola v prírode, kurz, pri voľnočasových aktivitách, napríklad
pri vedení záujmového kľúžku a ďalších akciách školy.

c) Asistencia žĺakovílžiakom pri plnení učebných úloh, napíňaní ich špeciálnych
ýchovnovzďelźxacíchpotrieb alebo doučovaní žiakapodvedením cviěného učiteľa.

4. Cinnosti realizované v ľĺĺmci výstupoţch vyučbových pedagogických pľaxí sú:

a) Priama výchovná avzdeIéxacia činnosť realizovaná pod vedením cvičného učitel'a,
v ľámci ktoľej študent realizuje výchovné ěinnosti alebo qýučbu v tľiedach, výchovných
skupinách, aplikuje metódy, stľatégie, prostľiedky a pomôcky s dôľazom na stimuláciu
kognitívnych a nonkognitívnych procesov' laitického a tvoľivého myslenia žiakov
optimalizované pedagogickou teóľiu' overuje vlastný edukačný projekt dizajnovaný pre
qýučbu alebo výchovno-vzdelánací pľoces v konkľétnom stupni vzďeltĺvania, ľočníku
atriede alebo výchovnej skupine alebo aplikuje asistenčný progľam pri pľáci
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s jednotlivcom, či skupinou žiakov v kontexte ich individuálnych výchovno-vzdeltşacich
potrieb. Prax pľedstavuje ztlroveřl priestor pre qýskumné ametodické aktivity súvisiace
s tvoľbou zźxerećnej prárce študenta pod dohl'adom cvičného učiteľa pri dođržaní všetkých
zź.sađ vedecko _výskumnej pr trce.

5. V prípade kombinácie asistentských a výučbových pľaxí sú pľedmetom činnosti uvedené
vbode3a4kombinovane.

6. Pedagogické pľaxe sa ľealizujú počas zimného a letného semestra akademického ľoka,
ktoý vymedzuje harmonogram pre pľíslušný akademický rok.

Čl. rIr.
Zabezp eč,enĺe p o dmien ok pľe ľealizácĺu ped ago gickej pľaxe

1. Povinnosti zmluvnej cviěnej školy:

a) Umožniť realizźlciu príslušnej pedagogickej praxe študentom UKF v Nitre vo svojich
priestoľoch (fyzických alebo online) pri dodržaní všetĘých pľavidiel stanovených cvičnou
školou, v rátane špeciálnych pľavidiel súvisiacich s nepredvídanými okolnosťami.

b) Umožniť pedagogickému zamestnancovi školy, ktoľý je cvičným učiteľom študenta UKF
aje vzmluvnom vzťahu sUKF, poskytovanie odboľnej pomoci auskutočňovanie
rozboľoqých aktivít v prostľedí školy v súlade s ods.la) článku 4.

c) Umožniť poveren;ým zamestnancom UKF v Nitre, prípadne osobám oprávneným na výkon
kontroly namieste poskytovateľom umoŽniť kontrolu priebehu pľaxe.

d) oboznĺímiť študentov s pľávami a povinnosťami v súvislosti s qýkonom pedagogickej
pľaxe v nadvtŁnosti ĺa zéi<on č,.24512008 o qýchove avzdeltxaní (školský zëĺkon)
a o zmene a doplnení niektorych zĺákonov v zneni neskorších predpisov.

2. Povinnosti UKF v Nitľe:

a) Poučiť študentov o povinnosti dodľžiavať orgarlizačný' pracovný, ľesp. pľevâdzkový
poriadok cvičnej školy.

b) Poučiť študentov o zâsadâch bezpečnosti aochľany zďravia pľi práci aprotipožiarnych
opatľeniach v súvislosti s výkonom odboľnej pľaxe.

c) oboznĺámiť študentov s povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktoľých
sa dozvedeli v súvislosti s qýkonom pedagogickej pľaxe v cviěnej škole.

d) Zabezpečiť finančnú odmenu pedagogickému zamestnancovi, ktorý zabezpečuje odboľné
vedenie študenta UKF v Nitre v ľámci pľojektu ,'Skvalitňovanie praktickej pľípravy
budúcich pedagogických zamestnancov na UKF v Nitľe".

čl ry.
Cvĺčný učitelo

1. Cvičným učiteľom študentovi UKF je pedagogický zamestnanec cvičnej školy s prvou
atestáciou alebo samostatný pedagogický zamestnanec s piatimi rokmi pedagogickej pľaxe.

čl. v.
Financovanĺe pedagogickej pľaxe
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l. oprávneným výdavkom vľámci projektu .ie finančné zabezpeč,enie činnosti cvičného
učitel'a, ktoru vykonáva nad rámec svojich pracovných povinností. Na tento účel dekan PF
UKF v Nitre uzatvorí s cvičným učiteľom dohodu o vykonaní prtrce.

2. V ľámci dohody o vykonaníptźĺce sú cvičnému učiteľovi uhľadené hodiny ľozborov/analýz
priamej asistentskej, vyučovacej alebo výchovnej činnosti študenta, ktoré študentovi LJKF
poskytne, a o ktorých vytvoľí a pľedloží písomný ztnnam.

3' Počet hodín ľozborov .je urěený v dohode o vykonaní práce v závislosti od typu
pedagogickej praxe a jej ľozsahu. Na jeden pľiamy rozbor vyuěovacej/výchovnej .jednotky
je stanovená jedna 60 minútová hodina'

4. Finančné ohodnotenie práce cvičného učiteľa nie je predmetom te.jto zmluvy a bude
zabezpeěené uzatvoľęním Dohody o vykonaní práce medzi UKF v Nitre a cvičným
uěiteľom.

Čl. vI.
Zá.ľerečné ustanovcnia

1. Zm|uva nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost'
v zmysle Ş 47 zakona č:. 4011964 Zb' (oběiansky zákormík) v znení neskoľších pľedpisov
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zvereinęnia v Centľálnom ľegistľi zmlúv vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky'

2. Zmeny dohodnutých podmienok budú realizované vo forme písomných a očíslovaných
dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stľanami.

3. Táto zmluvazanikâuplynutím času, na ktoľý bola uzatvorená. Pľed uplynutím času na ktoľý
bola uzatvoľená:

a) písomnou dohodou zmluvných strán,

b) písomnou výpoveďou ktorejkol'vek zmluvnej strany ai bez uvedenia dôvodu
s tľojmesačnou výpovednou lehotou, ktoľá začína plynút'pľVým dňom mesiaca
nasledujúcim po doručení výpovede.

4. Zmluva sa vyhotovuje v štyľoch rovnopisoch, z ktoqých každá zmluvná stľana dostane
dve vyhotovenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, Že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a tá
pľedstavuje ich skutoěnú a slobodnú vôl'u zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje pľejavy vôle
obsiahnuté v tejto zmluve zmluvné strany povaŽujú za uľčité a zrozumitel'né' vyiadrené nie
v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok' Zmluvné stľany na znak svojho şţhlasu
s.iei obsahom, túto zmluvu podpísali.

Vo Zvolene, dňał, ,,l7o) 
'1 V Nitľe, dňa .! 

2. i\ţ]? l02Í

. .. . ... ..i.... ... .......jr.'....... .. ._...
doc. PaedDľ. Gáboľ Pintes, PhD.
dekan Pedagogickei fakulty
Univerzity Konštantína }rilozofa v Nitre

ľiaditeľ školy


