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Stredná odborná škola pedagogická Modra
Sokolská 6, 900 01 Modra
Mgr. Maroš Jakim, riaditel'školy

uzatvárajú vzmysle § B zákona ó,ďnal\Z,z, o odbornom vzdelávanía príprave a o Zmene

a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov tťtto zmluvu:
Predmet a účelzmluvy

predmetom zmluvy je spolrrpráca zmluvných strán pri zabezpečení praktlckého vyučovania Žiakov

SOŠ pedagogickej v Modre formou odbornej praxe.
tJčelom prát<tict<eňo vyučovania je ziskanie praktických zručttostí na výkon budúceho povolania,

a) Odbornú prax bucle/budú

Podmienky a organizačné zabezpečenie

u zam estnávatel'a vyko náv at' žiaklžiaci:
Mená a priezviská:

b) Počet učitel'ov odbornej praxe je ..,1,....

c) Súvislá odborná prax sa uskutoční v termíne od 31.05.2021 do 11,06.2021.

d) žiak vykonáva činnosti v rámci odbornej praxe v rozsahu 6 hodín denne v materskej škole a 5
hodín denne v školskom klube detí, pričom pracovnú dobu je možné upravit' podl'a PoireL:Y
zariadenia.

Práva a povinnosti zmluvných strán
Zam estnávatel'/za riadenie :

a) umožnívykonat'odbornú prax žiakom SOŠP9 Modra
bi zabezpečíodborno-výchovnú náplň praxe, čím umožnížiakom získat'praktické skúsenosti

.j oboznámi žiakov z Ópatreniami'nazaistenie bezpečnosti aochrany zdravia podl'a aktuálnych

nariadení
d) ,Učitel'odbornej praxe skontrolrrje peciagogický denník,_ktorý si žiaci vedú poČas odbornej praxe,

óo potvrdí svo.;inl poclpisom a-pečiatkóu zariadenía. Žiakom tretieho ročníka, ktorí vykonávajú
výsiupovu prql, rjeitel odu,ornej praxe vypracuje hodnotenie žiaka podl'a formuláru, ktorý

zabezpeóí SOSPg Modra,

SOŠ pedagogická
a) obornímřziakov so spósobmi kontroly a hodnotenia praxe
b) oboznámi žiakov s právami a povinnost'amižiakov pri vykonávaní praxe

c) oboznámi žiakov s povinnost'ou viest'si pedagogický denník
d) porrčí žiakov o mlčanlivosti pri práci s internými dokumentamizariadenia.

a) sošpg poskytne ,"..5jil:.?ffiff'Pji:Il.i,ii",.-#Ítr;,.:ff:JffiX výške 25 € za vykonanie' 
ocinorňej práxe jedného žia(a (suma zahiňa všetky náklady na odvody zamestnanca
a zamestnávatel'ai. Finančné prostriedky buclú vyplatené po ukončení odbornej praxe, najneskÓr

dó konca júla2a2l na horeuvedený lBAN zametnávatel'a
b) Zmluvaje podpísaná v 2 rovnopisoch, Každá zmlLtvná strana obdrží 1 kópiu tejto zntluvY.

v .'7ín,q*e,., dátum .,.,1.{.,.{,,.zqll V Modre, 10,a5.2021
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iMgr. Maroš Jakim
ri{/itet'Sošpg Modra


