
Zmluva
o poskytnutí praktického vyučovania

uzatvorená podľa § 51 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
v nadväznosti na ustanovenie § 4 až § 9 Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov, Zákona 
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Článok I
Zmluvné strany

1. Organizácia
Sídlo:
Štatutárny zástupca: 
IČO:

Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice 
Ing. Katarína Hanková, riaditeľka školy 
00162817

2. Organizácia
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Článok II 
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva o poskytnutí praktického vyučovania sa uzatvára s cieľom zabezpečiť realizáciu 
praktického vyučovania žiakov Strednej odbornej školy pedagogickej v Turčianskych Tepliciach, 
v súlade s požiadavkami školského vzdelávacieho programu pre študijný odbor 7649 M učiteľstvo 
pre materské školy a vychovávateľstvo.

Článok III
Forma praktického vyučovania

1. Praktické vyučovanie sa vykonáva formou odbornej praxe. Spôsob výkonu praktického
vyučovania je cvičná práca, ktorá sa vykonáva nácvikom pracovných činností zodpovedajúcich
povolaniu učiteľa v materskej škole a vychovávateľa v školskom zariadení.

Článok IV
Miesto výkonu a časový harmonogram praktického vyučovania

1. Praktické vyučovanie sa bude realizovať na pracovisku: zhodné so sídlom organizácie.
2. Praktické vyučovanie bude prebiehať v čase: od 1. 4. 2019 do 12. 4. 2019.
3. Pri praktickom vyučovaní žiaka je vyučovacou jednotkou jeden vyučovací deň, ktorý trvá najviac 

šesť vyučovacích hodín, pričom sa vyučovacou hodinou rozumie čas v trvaní šesťdesiat minút. 
Prestávky počas praktického vyučovania sú rovnaké ako u zamestnancov. Začiatok praktického 
vyučovania je najskôr o 07,00 hodine a ukončenie najneskôr do 18,00 hodiny.

Článok V
1. Praktického vyučovania sa zúčastní: lUilkOLrt Ojf\CM\ll\ lV.i3

Článok VI
Počet učiteľov praktického vyučovania a inštruktorov

1. Praktické vyučovanie môže pod vedením jedného cvičného učiteľa v materskej škole alebo 
vychovávateľa v školskom zariadení, v ktorom sa realizuje odborná prax, vykonávať najviac jeden 
žiak. Cvičný učiteľ v materskej škole a vychovávateľ v školskom zariadení poskytuje učiteľovi 
praktického vyučovania informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával 
a o správaní žiaka. Cvičný učiteľ v materskej škole a vychovávateľ v školskom zariadení písomne 
hodnotí žiaka. Hodnotenie je podkladom pre záverečné hodnotenie žiaka z vyučovacieho 
predmetu odborná prax.

2. Organizáciou a zabezpečením praktického vyučovania je za školu poverená: PhDr. Tatiana 
Nátherová, č. tel. 0915366397.



Článok VII
Povinnosti zmluvných strán 

Stredná odborná škola pedagogická (SOŠP):
1. Zabezpečí organizáciu praktického vyučovania a zodpovedá za prípravu žiaka na praktické 

vyučovanie.
2. Poučí žiaka o podmienkach vykonávania praktického vyučovania a o požiadavkách na prácu, ktorú 

bude vykonávať.
3. Oboznámi žiaka s povinnosťou dodržiavať pracovný režim zariadenia, v ktorom bude 

vykonávať vyučovanie, jeho vnútorné predpisy a poriadky.
4. Zabezpečí finančné odmeňovanie cvičných učiteľov praktického vyučovania.
5. Zabezpečí kontrolu žiakov vykonávajúcich praktické vyučovanie.
6. Poskytne podľa potreby a požiadavky metodickú a inú pomoc cvičným učiteľom a vychovávateľom. 

Organizácia, v ktorej sa vykonáva praktické vyučovanie:
1. Umožní žiakovi SOŠP vykonať praktické vyučovanie za podmienok, dojednaných v tejto zmluve 

a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Poskytne žiakovi primerané a vyhovujúce pracovné, hygienické a ďalšie podmienky na výkon 

praktického vyučovania.
3. Poskytne žiakovi odbornú a metodickú pomoc v rozsahu súvisiacom s výkonom praktického 

vyučovania.
4. Zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci žiaka v súlade s platnou legislatívou.
5. Zabezpečí v deň nástupu na praktické vyučovanie oboznámenie žiaka s prostredím zariadenia, 

organizáciou práce, základnou pedagogickou dokumentáciou, príslušnými predpismi BOZP, 
prípadne iné.

6. Zabezpečí, aby praktické vyučovanie viedli odborne a metodicky spôsobilí pedagogickí 
zamestnanci.

7. Umožní vykonať povereným zástupcom SOŠP kontrolu praktického vyučovania žiaka.

Článok VIII
Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka

1. Náklady spojené s hmotným a finančným zabezpečením žiaka počas praktického vyučovania, 
napr. cestovné, stravovanie, ubytovanie v zariadení, v ktorom vykonáva odbornú prax a iné, hradí 
výlučne zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak, nakoľko na realizáciu praktického 
vyučovania podľa tejto zmluvy sa nevzťahuje § 26 a § 27 Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní.

Článok IX
Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní

1. Žiak je povinný zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní podľa časového rozvrhu pod vedením 
cvičného učiteľa materskej školy a vychovávateľa v školskom zariadení.

2. Žiak počas praktického vyučovania vykonáva len cvičnú prácu, ktorá zodpovedá jeho povolaniu 
a odborným činnostiam, na ktoré sa pripravuje.

3. Žiak má počas vykonávania praktického vyučovania práva a povinnosti zamestnanca v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ustanovené Zákonom č. 124/2006 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.

4. SOŠP poučí žiaka pred odchodom na praktické vyučovanie o všeobecných zásadách 
dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia v jednotlivých zariadeniach praktického vyučovania. 
V konkrétnom zariadení vykoná poučenie bezpečnostný technik alebo inštruktor, alebo iný 
poverený zamestnanec.

5. Zariadenie je povinné vytvárať podmienky pre bezpečné a zdravie neohrozujúce praktické 
vyučovanie v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.

6. Počas praktického vyučovania je žiak povinný používať ochranné pracovné prostriedky, ak to 
činnosť, ktorú bude vykonávať, vyžaduje a takéto prostriedky mu budú pridelené.

7. Zariadenie poskytne žiakovi základné vybavenie (učebný materiál a pomôcky) na výkon 
požadovaných pracovných činností.

8. Kontrolu dodržiavania opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia vykonáva cvičný 
učiteľ a poverený učiteľ praktického vyučovania.



Článok X
Zodpovednosť za škodu

1. Ak žiak počas praktického vyučovania preukázateľne úmyselne spôsobí škodu a túto škodu 
neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu, škola alebo školské zariadenie môže od žiaka 
požadovať náhradu škody. Náhrada škody nesmie u jedného žiaka presiahnuť sumu rovnajúcu 
sa štvornásobku minimálnej mzdy.

2. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zodpovednosti za škodu, ku ktorej dôjde pri výkone 
praktického vyučovania, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími 
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Škola sa zaväzuje pred začiatkom výkonu praktického vyučovania poučiť žiakov o ochrane 
majetku a o následkoch, v prípade porušenia povinností o ochrane majetku a o zodpovednosti 
za škodu spôsobenú pri praktickom vyučovaní.

Článok XI
Platobné podmienky

1. SOŠP vyplatí každú realizovanú rozborovú hodinu praktického vyučovania cvičnej učiteľke 
materskej školy alebo vychovávateľovi v školskom zariadení v celkovej sume 4€.

2. Odmena za vedenie praktického vyučovania žiakov sa vyplatí na základe dohody o vykonaní 
práce, až po ukončení praktického vyučovania, na osobný účet vedúceho praktického 
vyučovania.

Článok XII
Spôsob ukončenia zmluvného vzťahu

1. Zmluva sa ukončuje uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená vzájomnou dohodou SOŠP 
a organizácie, v ktorej sa vykonáva praktické vyučovanie, a to písomnou výpoveďou jednej alebo 
druhej zmluvnej strany s výpovednou lehotou jeden mesiac.

2. K ukončeniu tejto zmluvy môže dôjsť pred uplynutím dojednanej doby aj dohodou ku dňu, 
na ktorom sa zmluvné strany dohodnú alebo výpoveďou, ktorú môže uplatniť ktorákoľvek 
zmluvná strana v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší podmienky tejto zmluvy.

3. Výpovedná doba je stanovená na jeden mesiac a začne plynúť prvým dňom mesiaca, ktorý 
nasleduje po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok XIII
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných 
strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v súlade s platnými právnymi predpismi.

2. Táto zmluva podlieha podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu 
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.

3. Poskytovateľ služby berie na vedomie povinnosť objednávateľa služby zverejniť túto zmluvu 
a svojím podpisom dáva súhlas na je zverejnenie v plnom rozsahu.

4. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po vzájomnej dohode písomnými dodatkami 
štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami.

5. Ostatné právne vzťahy výslovne touto dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
právnych predpisov, uvedených v úvode a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi 
predpismi.

7. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená.

9. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden 
originál.




