
II. Pľedmet zmluvy

Pľedmetom zmluvy je vykonávanie náěuvovej a výstupovej pedagogickej praxe študentstva
doplňujúceho pedagogického štúdia (ďalej DPŠ) UMB: Monika Tanečková. Zabezpeěovanię
pedagogickej pľaxe j e bezodplatné.

Zm|uva o spolupľáci
uzatvoręnâ podľa Ş 37 ztkona č). 13112002 Z. z. o vysokých školách

a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších pľedpisov

I. Zmluvné stľany

1. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
sídlo: Náľoďnâ 12,974 01Banská Bystľica
štatutárny oľgán: doc. Ing. Vladimíľ Hiadlovský, PhD., ľektoľ
ICO:30232295

(ďalej len ,,organizëĺŕtoro' alebo ,,UMB")

2. Základnáškola
sídlo: M. Rázusa 162713,960 01 Zvolen
štatutárny oľgán: Mgľ. ondľej Kanka, riaditel'
ICO:37888421

(ďalej len,,Paľtner")

III. Ciel'praxe

Zmluvné strany považujú všestranný rozvoj vzdelanosti za nevyhnutný pľedpoklad hospodáľskeho,
sociálneho a kultúľneho ľozvoja našej spoločnosti a jej plnohodnotného fungovania v ľámci
celoeuľópskych štľuktúr. Zmluvné stľany, vychâdzajtlc z ústavného pľáva na vzďelaĺie, podporujú
v ľámci svojej pôsobnosti a v ľámci svojich možností odbornú prípľavu uěiteľov a ďalších
pedagogických a pomáhajúcich pľacovníkov. Ciel'om pedagogickej pľaxe' ktoľá dopĺňa odboľnú
teoľetickú prípľavu študentov, je nadobudnutie odboľných a pedagogicĘich kompetencií.

IV. Dľuh pľacovnej činnosti a dížľa pedagogickej pľaxe

1. Študenti opŠ buaĺ počas pedagogickej praxe vykonávať činnosti súvisiace s výchovno -vzdęIëlvacim
procesom.

2. Činnosť študentov v podmienkach pedagogickej praxe bude prebiehať vo vymedzenom čase
akademického roka, haľmonogram adiŹku pedagogickej praxe spľesní poverený pracovník UMB
pred zaěiatkom pľaxe.

v. Zabezpečenie podmienok na ľealizáciu pedagogickej pľaxe

1. Paľtneľ sa zavđzuje:
a) zabezpečiť pľíslušnú pedagogickú pľax študentom DPŠ;
b) poveľiť organizźrciou pedagogickej praxe svojich zamestnancov, ktoľí poskytnú študentom

odbornú pomoc;



c) oboznámit' študentov s predpismi bezpečnosti a ochľany zdľavia pľi pľáoi v podmienkach školy
v súladę s pľedpismi o bezpečnosti a ochľane 'zdravia pľi práci v deň nástupu študentov na
pedagogickú pľax.

2. Povirmosti oľganizátora:
a) poučit' študentov o podmienkach vykonávania peĺlagogicke.j pľaxę a o požiadavkách na pľácu,

ktoľú budú vykonávat' počas pedagogicke.i praxe' ako aj o úlohách plnených v pľiebehu
pedagogickej pľaxe,

b) poučit'študentov o povinnosti dodrŽiavať mlčanlivost'o osobných údajoch, s ktorými pľídu do
styku v pľiebehu pedagogickej pľaxe;

c) vyużiť ako podklad pľe záveľęčné hodnotenie predmetov pedagogická pľax náčuvová
a pedagogická prax výstupová výsledky študentov počas pedagogickej praxe;

d) informovat' študentov o povinnosti ľešpektovat' pokyny zamestnancoV zabezpečujúcich
pedagogicku pľax.

3. Povinnosti študentov DPŠ uvĺg:
a) dodľŽiavat' pracovný ręž.im na pľacovisku, kde sa pedagĺlgická pľax ľealizuje, a plnit' si

povinnosti vyplývaiúce z obsahovej náplne pedagogickej pľaxe;
b) rešpektovat' pokyny Zamęstnancov zabez,peěujúcich pedagogickú prax;
c) dodľŽiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktoľými prídu do styku v pľiebehu pedagogickej

pľaxe.

YI. Záşerečné ustanovenia

l ' Zmluva nadobúda platnost' dňonr podpisu obidvoma zmluvnými stľanami a účinnost' dňom
nasledu.júcim po dni jei zveľejnenia v zmysle Ş 47a zźlkona č,. 40l1964 Z,b. občianskeho zákonníka
v znení neskoľších predpisov.

2. Zm|uva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie akademického ľoka 20212022.
3' Zmluva sa skončí uplynutím doby' na ktoľú bola uzatvorená t. j. 31 . 8. Ż022.
4. Zmluva je Vypľacovaná v tľoch vyhotoveniach, ktoré majú platnost'oľiginálu, pričoĺn UMR dostane

dve vyhotovenia zmluvy a druhá zmluvná stľana dostane jedno vyhotovenie.

V Banskej Bystrici, dňa 25. juna202l , !,.ľldĺľ'e. , dň*ţJ,6"łýłl..

;;;. il;. V lła|-l1íii;iţ:'ŕký; ''"ľekÎoľ UMB

.t1...,.......,....,

Mgr' onärej Kanka
riaditel'


