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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
Kysucká 14,903 01 Senec 

DOHODA 
o zabezpečení praktického vyučovania žiakov. 

Zmluvné strany : 

1. Stredná odborná škola, Kysucká 14,903 01 Senec (ďalej len SOŠ ) 
v zastúpení riaditeľka: Ing. Ľubomíra Hrubanová 

2. M^hkA£má,i.líí^lá3jmÄf£^M^Qr. ( ďalej len organizácia) 
v zastúpení.. 

u z a t v á r a j ú 

v súlade s § 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, túto dohodu o zabezpečení praktického 
vyučovania žiakov. 

II. 

Predmet dohody: 

1. Predmetom dohody je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní praktického vyučovania 
žiakov SOŠ v Školskom roku 2015/2016 na pracoviskách organizácie za podmienok určených 
v ďalších ustanoveniach. 

III. 

Práva a povinností zmluvných strán: 

1. SOŠ: 
a) zverí organizácii v období oáAílt?^f.Ĺ do .K'J.t.^á. na praktické vyučovanie 

(žiaka meno, priezvisko, trieda, forma Štúdia) 
...,J&č&3éW.....{^...?Ŕ$Óiť(. 

.v ne-/párnom týždni školského roku 2015/2016. __ 

.... metodickým 
dozorom praktickej prípravy a kontrolou žiakov, ktorý bude úzko spolupracovať 
s inštruktorom žiakov na zmluvnom pracovisku 

c) zabezpečí a poskytne organizácii výpis z učebnej osnovy pre príslušný ročník a učebný 
resp. študijný odbor 

d) v spolupráci s určeným pracovníkom organizácie vypracuje hodnotenie žiakov ako 
podklad pre klasifikáciu žiakov 

b) poverí zodpovedného pracovníka (MOV, meno, počet MOV)../'?. 
.M^.^.áii^nh^J/^/:J!f^...tdÍA...J^..J^'.^.t L 

fy 



e) poskytne organizácii všeobecné informácie o podmienkach pre praktické vyučovanie 
žiakov 

2. Organizácia: . * ŕ, •#&£/••• fp> ' ••-•' — 
a) zabezpečí na svojom pracovisku HC^l,^^D!?.M}(^šfSťÍ^^?S..^'. realizáciu 

praktického vyučovania formou odborného výcvikui odbornej praxe, praktického 
cvičenia, produktívnych prác, cvičných prác minimálne I v rozsahu príslušných učebných 
osnov, na pracoviskách vyhovujúcich predpisom BOZP / r -" / -

b) poverí zodpovedného pracovníka Jň:.hk^)^/í^:MM^..'VáA^^£^£^--
za realizáciu praktického vyučovania 

c) určí pracovníka (inštruktora žiakov), pod ktorého odborným vedením budú žiaci 
vykonávať jednotlivé práce (meno inštruktora, počet inštruktorov ) ; .... 

d) zabezpečí školenie žiakov z predpisov BOZP pred začatím praktického vyučovania a pri 
každej zmene pracovnej činnosti. V prípade pracovného úrazu zabezpečí registráciu 
v zmysle príslušných predpisov a o udalosti informuje SOŠ. 

e) poskytne žiakom pracovné a ochranné pomôcky podľa druhu vykonávanej práce 
í) finančné zabezpečenie Žiakov sa realizuje v zmysle príslušných predpisov - zákona 

č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. 
g) umožni príslušnému zodpovednému pracovníkovi SOŠ vstup na pracovisko, na ktorom 

žiaci vykonávajú jednotlivé práce. 

IV. 

Osobitné ustanovenia: 
(Podľa ďalších vzájomne odsúhlasených podmienok.) 

Záverečné ustanovenia: 

1. Súčasťou tejto dohody sú všeobecné informácie o podmienkach pre praktické vyučovanie Žiakov 
a v prípade dvoch a viacerých žiakov menný zoznam s uvedením zodpovedného majstra 
odborného výcviku, časový harmonogram praktického vyučovania, ktoré sú v prílohe dohody na 

listoch 
2. Zmeny a doplnky k tejto dohode sa môžu uskutočniť len so súhlasom oboch zmluvných strán. 
3. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania splnomocnenými zástupcami oboch 

strán. 
4. Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise 

obdrží každá zo strán po jednom vyhotovení. 
5. Dohoda je uzatvorená na obdobie od MltMP... do ...K:.í.t^M. 
6. Strany dohody svojimi podpismi potvrdzujú, že dohoda bola uzatvorená slobodne, vážne, bez 

akéhokoľvek nátlaku, ako prejav ich skutočnej vôle, že si dohodu prečítali a že súhlasia s jej 
obsahom. 

v.:!*£.' dňa .JĹlL^lL STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 

za organizáciu / / vX^. ^ B ^ K?// z a SOŠ 

*ý 



ťríloha č. i 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 

Kysucká 14,903 01 Senec 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
podmienkach pre zabezpečenie praktického vyučovania 

1. Dochádzka na pracovisko: 

a) žiaci dochádzajú na pracovisko praktického vyučovania v dňoch vyučovania 
v pravidelných (spravidla každý druhý týždeň ) cykloch, 

b) pracovná doba žiakov je: 
v L a H. ročníku 6 hod. denne (15 hod. týždenne) 
v m. ročníku 7 hod. denne (17,5 hod. týždenne 
v IV. ročníku 6 hod. (týždenne ), v V. ročníku 6 hod. (týždenne ), 

c) ak v čase dochádzky na pracovisko škola organizuje pre príslušných žiakov 
podujatie ( napr. exkurziu, konzultácie, súťaže, krátkodobé kurzy, záverečné alebo 
maturitné skúšky), žiak má povinnosť sa na takomto podujatí zúčastniť, 

d) na žiakov sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce, ktoré upravujú čas 
odpočinku, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, starostlivosť o pracovníkov a 
pracovné podmienky mladistvých, 

e) dochádzku na pracovisko potvrdí lx týždenne žiakovi poverený pracovník 
organizácie do dochádzkového listu, 

f) ak sa žiak z dôvodu uvedeného v bode l.c nemôže zúčastniť na praktickom 
vyučovaní, oznámi žiak resp. zodpovedný pracovník SOŠ túto skutočnosť 
organizácii, 

g) ak sa žiak z nejakého iného dôvodu nezúčastní na praktickom vyučovaní na 
zmluvnom pracovisku, je pracovník zmluvného pracoviska zodpovedný za 
praktické vyučovanie žiaka, povinný najneskôr do dvoch dní oznámiť 
neprítomnosť žiaka zodpovednému pracovníkovi SOŠ. 

2. Prehľad všeobecných záväzných predpisov: 

a) Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

b) Zákon č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( Školský zákon ) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, 

c) Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

d) Zákon č. 184/2009 Z.z. o o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

e) Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

f) Vyhláška MŠ SR 282/2009 Z.z. o stredných školách, 
g) Pedagogicko - organizačné pokyny MŠ SR pre školy a školské zariadenia a orgány 

štátnej správy v Slovenskej republike na školský rok 2015/2016. 
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SOŠ, Kysucká 14, Senec Šk. rok: 2015 / 2016 

Zoznam žiakov - Mestský t rad Senec 

Organizácia 

Mestský úrad 

Mierové námestie 

903 01 Senec 

Adresa pracoviska 

Mestský úrad 

Mierové námestie 

903 01 Senec 

Zodpovedný pracovník 

Mkhal Meszáros 

Komunálny odpad 

Ing. Viera Kolozsvárlová 

Odbor verejnej zelene, údržby 
a Čistenia mesta 
Kalinčiakova 19, Senec 

Telefón 

Tel.:02/2020 5125 
E-mail:michal.meszaros@senec.sk 

Td:02/4592 2757 

E-inaU: kobzsvariovav@seDec.sk 

Odbor 

6403 L podnikanie v 
rcmeslách a službách 

6475 H TAP 

6403 L podnikanie v 
remeslách a službách 
6475 H TAP 

6475 H TAP 

6475 H TAP 

6475 H TAP 

6475 H TAP" 

Trieda 

LP 

I.VT 

L ť 

LVT 

I.VT 

I.VT 

n.vT 

I.VT 

Priezvisko a meno 

Viliam VemfceJt 

Kong Van Tn 

Račková Lucia 
Majcbaková Lucia 

Viliam Vernicek 
Kong Van Tn 
Majdlaková Lada 

Ráckovi Lucia 

Račková Lucia 

Majdlaková Lucia 

Račková Lucia 

Majdlaková Lucia 
Kempská Mária 
Klaudia Tanková 
Račková Lucia 
Majdlaková Lucia 

Týždei 

párny 

Štvrtok 

párny 

piatok 

párny 

sobota 

nepárny 
pondelok- Štvrtok 

Dňa 

21.04.2016 

21.04.2016 

22.04.2016 

22.04.2016 

23.04.2016 

23.04.2016 

25.04. -28.04.2016 

25.04.-28.04.2016 

Caa (od • do} 
hodín 

07.30-12.30 

12.30-18.00 

07.30 -12.30 

12.30-18.00 

07.30 -12.30 

12,30-18.00 

07.30-13.00 

13.00-18.00 

Poznámka: Po vzájomnej dohode je možná výmena donhcdnyrh a poobedných termínov. 

Zodpovedný MOV: p, Anna HuUková, Ing. Leäková 
tel. ŕ\: 0911/818 619 
ahuldtova t @gmuLcom 

ivetta.fMfcovnQgmAcofn 

Vypracovala: Ing. Iveta Leäková ING.PAED. 
hLMOV 

* 
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