
Z  M L U V A

o poskytovaní praktického vyučovania

uzatvorená podľa zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

m e d z i

1. Pedagogická a sociálna akadémia -  Pedagógiai és Szociális Akadémia 
so sídlom Komenského 12, 984 18 Lučenec 
v zastúpení: Mgr. Ondrej Nociar, riaditeľ školy
(ďalej len škola)
IČO: 00162809 
DIČ: 2021612153

a

2. Názov: ..................................................
so s íd lom" £s~j y<fC_ 0' l ' ^/'P. P. y p ..................
y zastúpení' * /hT~riLft y&o cs^ O j jy* ^
ičo: . y . ? . 2 ' . 9 . . y . y y . .

DIČ: ypÄ.iyyypyyy.

i.
Predmet zmluvy

Cieľom zmluvy je odborná prax žiakov Pedagogickej a sociálnej akadémie -  
Pedagógiai és Szociális Akadémia Lučenec v odbore 7661 M sociálno-výchovný pracovník.

Cieľ praxe

2.1. Cieľom praxe je nadobudnutie a rozšírenie teoretických a praktických 
poznatkov a vedomostí z problematiky sociálnej oblasti organizácie v súlade 
s učebnými osnovami v podmienkach praxe.

2.2. Odborná prax dopĺňa odbornú teoretickú prípravu žiakov a praktické poznanie 
prostredia a podmienok, v ktorých budú po absolvovaní štúdia pracovať.



Druh pracovnej činnosti
a dĺžka vyučovania v podmienkach odbornej praxe

3.1. Žiaci budú počas odbornej praxe vykonávať prevažne činnosti súvisiace so zadanou 
témou.

3.2. Vyučovanie v podmienkach odbornej praxe budú žiaci absolvovať v termíne 
od 23. mája 2016 do 3. júna 2016 v dĺžke 10 pracovných dní v
zariadeniach v rozsahu 6 hodín denne podľa pokynov vedúceho zariadenia v 
dopoludňajších alebo popoludňajších hodinách.

IV.
Zabezpečenie podmienok pre realizáciu 

praktického vyučovania žiakov

4.1. Povinnosti organizácie

Organizácia sa zaväzuje:

a) Zabezpečiť vo svojej prevádzke odbornú prax pre žiakov študijného odboru 
7661 M sociálno-výchovný pracovník:

m i AM:...! ...Mh!.M...TzJEQf.í+.......................
. . ? .  ty .L /t..... .........................................................................................................

b) Poveriť organizovaním odbornej praxe svojho zamestnanca..............................

c) V prvý deň nástupu žiakov na pracovisko ich oboznámiť s predpismi 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v podmienkach organizácie 
a v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

d) Umožniť poverenému zamestnancovi školy vykonať kontrolu priebehu odbornej 
praxe.

e) Vyplniť potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe, ktoré si žiaci prinesú so sebou.

4.2. Povinnosti školy

a) Riaditeľ školy poveruje vyučujúcich predmetu odborná prax zabezpečiť 
požadovanú náplň práce na základe učebných osnov a v priebehu praxe 
kontrolovať plnenie dohodnutých podmienok (obsahu). Kontrolovať žiakov 
počas vykonávania praxe vyučujúcimi odborných predmetov v príslušnom 
ročníku.

b) Poučiť žiakov o podmienkach vykonávania praxe a požiadavkách na 
prácu, ktorú budú vykonávať počas praxe.



c) Upozorniť žiakov, že údaje získané o organizácii, v ktorej budú vykonávať prax, 
môžu použiť len na vyučovacie účely.

4.3. Povinnosti žiaka

a) Dodržiavať pracovný režim na pracovisku, kde bude vykonávať odbornú prax 
a plniť si povinnosti vyplývajúce z obsahovej náplne odbornej praxe.

b) Rešpektovať pokyny kompetentných zamestnancov zariadenia, ktorí budú 
zabezpečovať odbornú prax.

c) Počas vykonávania odbornej praxe byť primerane oblečený podľa požiadaviek, 
resp. charakteru pracoviska.

V.
Záverečné ustanovenie

5.1. Táto zmluva sa uzatvára v súlade so zákonom NR SR č. 61/2015 Z.z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.2. Právne pomery zúčastnených strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia 
Zákonníkom práce.

5.3. Zmeny a doplnky zmluvy možno vykonať písomným dodatkom len na základe 
vzájomnej dohody účastníkov.

5.4. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch -  1 -krát pre školu a 1 -krát pre zariadenie.
5.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych zástupcov účastníkov.

...................  dňa V Lučenci dňa 2.5.2016

Mgr. Ondrej Nociar 
riaditeľ školy

za zariadenie


