
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania 

/formou odborného výcviku a odbornej praxe/ 

č .03/PV-EL/2017-2018 

uzatvorená v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z., § 42 odsek 2, zákon o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom č . 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č . 65/2015 Z.z. 
o stredných školách , medzi: 

1.Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom 
v zastúpení: 
IČO: 
DIČ : 
Tel. : 
Email: 

Ing . Miroslav Dziak, riaditeľ 
42026393 
2022668703 

042/4456212 
info@sosdca. tsk. sk 

2. Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nN 
v zastúpení: 
IČO : 
DIČ : 
Tel.: 
Email: 

Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta 
00317209 
2021339276 
0918117042 
kultura@dubnica.eu 

Osoba zodpovedná za realizáciu zmluvy: PhDr. Richard Benech 

1. PREDMET ZMLUVY 

Odborný výcvik žiakov SOŠ v odbore / kód a názov / : 34 47 K Grafik digitálnych médií 

II. CIELE PRAXE 

11.1 Cieľom praxe je nadobudnutie a rozšírenie teoretických a praktických poznatkov a vedomostí 
z problematiky odborných prác v súlade s učebnými osnovami v podmienkach praxe. 

11.2 Odborný výcvik dopÍňa odbornú teoretickú prípravu žiakov a praktické poznanie prostredia a 
podmienok, v ktorých budú po absolvovaní štúdia pracovať. 

III. DRUH PRACOVNEJ ČINNOSTI A DlžKA VYUČOVANIA V PODMIENKACH ODBORNÉHO 
VÝCVIKU 

111.1 Žiak bude počas odborného výcviku vykonávať činnosti súvisiace s tematickým plánom. 

111.2 Vyučovan ie v podmienkach odborného výcviku bude žiak absolvovať v termíne od 18.9.2017 
do 28.6.2018 

111.3 Žiak bude odborný výcvik vykonávať v rozsahu 7 hodín denne vrátane prestávok na jedlo a 
oddych. 

Pracovná doba špecifikovaná podľa Prílohy č.1 zmluvy. 

Ochrana 
údajov



IV. ZABEZPEČENIE PODMIENOK PRE REALIZÁCIU PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA ŽIAKOV 

IV.1 Povinnosti organizácie: 

a) V súlade s bezpečnostnými , protipožiarnymi a zdravotnými požiadavkami zabezpečiť vo svojej 
prevádzke odborný výcvik pre žiakov študijného odboru Grafik digitálnych médií. Počet žiakov 
špecifikovaný podľa Prílohy č.1 zmluvy. 

b) Poveriť organizovaním odborného výcviku svojho zamestnanca - inštruktora p. Benecha, 
ktorý je povinný zabezpečiť, aby odborný výcvik prebiehal v súlade s učebnými osnovami a 
usmerneniami majstra odborného výcviku, ktorého určí škola. V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov 
dôjde k ukončeniu vykonávania inštruktorskej činnosti niektorým z inštruktorov, organizácia je 
povinná tohto nahradiť iným inštruktorom, ktorý bude splňať podmienky uvedené v tejto zmluve. 

c) Poskytnúť žiakovi primerané pracovné podmienky/šatne, náradie, nástroje, osobné ochranné prac. 
prostriedky/ . 

d) V prvý deň nástupu žiaka na pracovisko ho oboznámiť s predpismi o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci v podmienkach organizácie a v súlade so zákonníkom práce. 

e) Písomne zhodnotiť žiaka. 

f) Umožniť poverenému zamestnancovi SOŠ vykonávať kontrolu priebehu praxe. 

g) Organizácia môže žiakovi zabezpečiť teplú stravu a pracovné oblečenie v súlade s predpismi 
BOZP. 

IV.2 Povinnosti školy: 

a) Riaditeľ školy poveruje majstra odborného výcviku p. Alenu Brokešovú zabezpečiť 

požadovanú náplň práce na základe učebných osnov a v priebehu praxe kontrolovať plnenie 
dohodnutých podmienok /obsahu/ a kontrolovať žiakov počas vykonávania praxe. 

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 . 

d) Pracovné výsledky žiakov z odbornej praxe využiť ako podklad pre záverečné hodnotenie žiaka v 
tomto predmete. 

e) Oboznámiť žiakov s ustanov. § 42 odsek 2 zákona č . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 zákona č . 61/2015 Z .z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave I práva, povinnosti , zodpovednosť za škodu/. 

IV.3 Povinnosti žiaka: 

a) Dodržiavať pracovný režim na pracovisku, kde bude vykonávať odborný výcvik a plniť si 
povinnosti vyplývajúce z jeho obsahovej náplne. 

b) Rešpektovať pokyny kompetentných zamestnancov organizácie, ktorí budú zabezpečovať 

odborný výcvik. 
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c) Počas vykonávania odborného výcviku byť primerane oblečený podl'a požiadaviek, resp. 
charakteru pracoviska. 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

V.1 Táto zmluva sa uzatvára v súlade so zákonom č . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon), zákonom č . 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a vyhlášky MŠ SR č. 65/2015 o 
stredných školách. 

V.2 Právne pomery zúčastnených strán bližšie nešpecifikované v tejto zmluve sa riadia vyššie 
uvedenými právnymi predpismi najmä § 42 odsek 2 školského zákona a Zákonníkom práce. 

V.3 Zmeny a doplnky zmluvy možno vykonať písomným dodatkom len na základe vzájomnej dohody 
účastníkov . 

V.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie je určené pre školu 
a jedno vyhotovenie pre organizáciu zabezpečujúcu odborný výcvik žiakov. 

V.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

Prílohy k zmluve: 

1. Príloha č . 1 Zmluvy o poskytnutí odbornej praxe žiakov SOŠ Dubnica nad Váhom 

V Dubnici nad Váhom, dňa 1lt .QC( · '2.01::,.. 

.............. : .,. ; .......................................... . 

-
""ES 10 V Dubnici nad Váhom , dňa 11 .9.2017 

Ochrana údajov
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Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí odbornej praxe žiakov SOŠ Dubnica nad Váhom 

Vo firme: Mesto Dubnica nad Váhom, oddelenie kultúry a knižnice, Bratislavská 434/9 
018 41 Dubnica nad Váhom 

Pedagogický dozor: 

P.č 

1. 

P. č . 

Meno a priezvisko 

Denis Pilný 

Ukončenie praxe 
Meno a priezvisko 

Majster odbornej výchovy Bc. Alena Brokešová 

email: brokesova@gmail.com, č.tel.090770701 O 

Ročník 
Pracovná doba 

Odbor počet hodín Týždeň 
v dňoch 

3.8 
7 hod. 

GDM 
pondelok - párny 

štvrtok 

Dátum Dôvod 
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