
Zmluva č   16 / 2020
o poskytovaní praktického vyučovania v šk. roku 2020/21

uzatvorená v zmysle zákona 61/2015 Z. z.
medzi týmito zmluvnými stranami

1.        Zmluvnéstľany

Stredná odborná škola drevárska
Lúčna 1055
093 01  Vranov nad Topľou

ľčzo:Stúpení:                        !n7góĹg2oáä2esták,  riaditeľ ško,y
DIČ:                                          2021890629
Tel.  číslo:                              057/4462755

a

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Štúľova 341
09431  Hanušovce nad Topľou
V zastúpení:   RNDr.  Natália vERČIMÁKOVÁ
IČO:       37873288
Tel. číslo / email :   0911445234    /  zshanusovce@zshanusovce.sk

11.   ldentifikačné údaje pracoviska zamestnávateľa,

Miestom  konania praktického vyučovania: ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Štúrova 341  09431  Hanušovce nad Topľou

111.           Forma praktického vyučovania
Praktické   vyučovanie     žiaka   sa   vykonáva   formou   odborného   výcviku,   pod   vedenĺm     inštruktora.
Odborný  výcvik  sa  bude  vykonávat'  formou  cvičných  prác  pozostávajúcich  z nácviku  vykonávania
pracovných  činnostĺ zodpovedajúcich   odborným  činnostiam,  na  ktoré sa žiak v  príslušnom  študijnom
odbore   pripravuje.

lv.          časový harmonogram praktického vyučovania
Praktické  vyučovanie    sa  uskutočnĺ  v  súlade  s  ustanovenou  organizáciou  výchovy  a  vzdelávania  v
stredných školách v rozsahu určenom   pre študijný odbory  2682 K mechanik počitačových sieti,
pre odborný vyučovacĺ predmet odborný výcvik.
Vyučovacĺ deň   trvá od 7.00 hod. do 13.00 hod.  Do tejto doby sa započítava aj dížka prestávok,  ktoré
sú zhodné  s prestávkamj zamestnancov na pracovisku zamestnávateľa

V.            Deň začatia a deň ukončenia pľaktického vyučovania
Praktické vyučovanie   absolvujú  žiaci   študijného odboru   -trieda 4.M  2682  K mechanik  počítačových
sietĺ od 21.9.2020 do 31.3.2021  v nepárnom kalendárnom týždni v pondelok  až štvrtok  24 hod.
V prípade  požiadavky  SOŠD  týkajúcej.  sa  prĺpravy  žiaka  k maturitnej  skúške,    bude    žiak  z procesu
prĺpravy na pracovisku zamestnávateľa uvoľnený na  nevyhnutnú dobu.
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za  organ,začnúvlá. kont?oq::t iľnš;:#t2:ovst:aTyajsstáošvDodz:3á::,:#ťnogv.y Micha,  ŠuL,č,  zástupca
riaditeľa   pre praktické vyučovanie.
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a prĺprave a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov.  Pod  vedením j.edného inštruktora môžu  odborný
výcvik  vykonávat'  najviac  traja  žiaci.   Zodpovednými   inštruktormi  za  vedenie  žiakov  na   pracovisku
zamestnávateľa budú
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Vlll.        Spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka
lnštruktor   sa   podieľa   na   mesačnom   hodnoteni   pracovnej   aktivity   a dochádzky   žiaka   vyplnenĺm
predložených   tlačív (  príloha č.1  a Č.2   )

lx.           Hmotné zabezpečenie žiaka
Zamestnávateľ   zabezpečí   pre   žiaka   na   svoje   náklady   osobné   ochranné   pracovné
a posúdenie  zdravotnej,  zmyslovej  a psychologickej  spôsobilosti  žiaka,  ak  sa  na  výkon
vyučovania jej posúdenie vyžaduje

prostriedky
praktického

X.           Finančné zabezpečenie žiaka
Odborný  výcvik  sa  bude  vykonávat'  formou  cvičných  prác  pozostávajúcich  z  nácviku  vykonávania
pracovných  činností  zodpovedajúcich   odborným činnostiam,  na ktoré sa Žiak v  príslušnom  študm
odbore   pripravuje.  Pri tomto spôsobe prípravy sa žiakovi neposkytuje finančná odmena.

Xl.          Opatrenia  na  zaistenie  bezpečnosti  a  ochrany  zdravia  pri  praktickom
vyučovani

Zamestnávateľ zabezpečí pomocou svojho povereného pracovnĺka informovanie a oboznámenie
žiakov dokázateľným spôsobom o základných   predpisoch BOZP a PO na pracovisku najneskôr v deň
nástupu.ObsaharozsahpoučeniasazaznamenádozápisnĺkaBOZP,ktoréžiakovivydalaSOŠD.
Zamestnávateľ zodpovedá za výkon BOZP a PO žiakov počas praktického vyučovania
prostredníctvom poverených inštruktorov.

Xll.         Platnost'aspôsob ukončeniazmluvy
Táto zmluva je  vypracovaná v 2  rovnopisoch,  z ktorých  každá strana  dostane  po jednom  vyhotovení
Účinnost'  zmluvy  končí    31.  marca  2021.  Ukončenie  zmluvy  pred  uplynutím  jej  účinnosti  je  možné
vzájomnou   dohodou   zmluvných   strán,   alebo   pĺsomnou   výpoveďou   jednej   zo   zmluvných   strán
s výpovednou lehotou najmenej jeden mesiac.

Xlll.        Osobitné podmienky
Súčast'ou zmluvy sú tieto prílohy

•       Príloha č.1: Tlačivo hodnotenia -vzor
•       Príloha č.2: Tlačivo evidencia dochádzky -vzor
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RNDr. Natália Verčimáková
riaditeľka  školy

Vranov nad/Topľou,  dňa 21.09.2020


