Zmluva
re žiakov SOŠPRas Senica
v školskom i.oku 2021/2022
uzatvorená v súlade s § 8 zákona č. Ó1/2015 Z.z. o odbornom vzdelávani' a príprave a o zmcne

a doplnení niektt`rých zákonov
kt{}rú uzatvorili :
1.

Zmluvné strany
1. Strcdná odborná škola

podnikania v rcmeslách a službách
si'dlo: V. PaulinyhoTótha 31/5, 905 01

Senica

v zastúpe"' riaditeľka: lng. Danica Rapar.tová
lčo: 00351997
bankové spojei`ie: 7000493345/8180
č. tel.: 034/6512713, 034/6512790

( ďalej v texte len „ Š&o/ť7" )

a
2. P.ytservis - UM s.r.o.
sídlo:Robotni'cka 56 , 905 01 Senica

v zastúpenĺ konateľ: Ing Ľtibomír Urban
lčo: 34101918

DIČ: SK2020377117

t`anko\'é spojenie: 037264413/0900, Siovenská sporiteľňa
( ďalej v texte „ Zc}/mes//!fí`Jfl!.c/" )

11.

Predmet zmlu`'y

rere7á:,'ae,t:knz:::'S`,1:á:`an,lei,`;yp:spk:vS,:'vi::,V;,naík::a,ké'kc:|:vľok,Voyrľ::Vu#:äe`n:':lžJ:,zvntae:tec,;;-:':';:;|:`.)
v prí]ohe č. 1 tejto zniluvy , praktické \,',vučovanie v súlade s` podmienkamí určenými v zákone
Číslo 61,'2015

Z.

z.

o odboľiiom

vzdelávarn' ar`i.i'pi.ave

aci z.mene adt`plnení

r,jektorých

7ákono``' Í d'alej v iexte „ zc;4ĺj)7" ), na praco`'isku praKtického \/-yučovania v dohodn`i`ýc!i
iiraci)v'iskách

Zarĺicstnávatel'a.

111.

Identifikačné údajc praco`'iska zamestnávatel'a
1. Praktické vyučctvanie bude v}'konávat' žiak na pracovisku praktického vyučovania
Zamestnávatel'a podľa platných uéebných plánov a platných
učebných osnov vydaných
Školou .

iiiii
iii-

2. Miestom výkonu praktického vyučovaiiia Je
Bytscrvis UM s.r.o. , Robotnícka 56, 905 01 Senii`a

Kontaktné úda

overcného inštruktora

rban 0905 623 956

IV.
Forma praktického vyučovania

iormporua#ťrénéiTVóVLJ;,:::TL',:s:rugda:T,zzcaí:uesvtnz;;';ts::'§P3:S\k/#`:ž;i'},#ŠesdŔ°čt[í#;2ho,5°dzb:r:C;Ttre::Túýí]c';
škl`lál,,11.

Študijný odboi.

H

odbol.u

Názov odboruštúdia

Forma štúdia

štúdia

L:íždkiä

Stupeň

DOE

dosialinutélio

\'zdek

vzdclávania

L
1

1

Učebný odbor
'

Kód
odboru
štúdia

Názov odboru

]

Forma št`'idia

J)ížkaštúdia

štúdia

denná

3678 H

3

•tupeň
Stupeňdosi
ahnuté'vzdelávan
ahnu(ého
elávania

SO

Doklad

o získanoin
vzdelanĺ/odl)ornej

kvalirikácii
VL

1

2. Žiik na praktick(>m vyučova:ií bude vykonávať cvičnú prácu alebo produktívnu prácu.
Cvičná práca sa vykc`náva nácvikom súvisiacich odbomých prác, poskytovania služieb alebo
vykonávania praco\ných činností zodpo\Jedajúcicr, pctvolaniu, skupine povolani' alebo

odborným činnostiam, na ktoré sa žiak v študijnom/učebnom odbore pripravuje. Produktĺvna

práca sa týka odbomých prac,

alebo ich časti', poskytovaiiím služieb alebovykonávani'm

pracovných činnosti', zodpovedajúcich povolaniu, skupine povolani' alebo
činnostiam,naktorésažiakvpríslušnomštudijnoin/učebnomodborepripravuje.

3. Zamestnávateľ sa podl'a § 21

ods.1

odborným

zákona vyjadruje kškolskému vzdelávaciemu

programupreodbornévzdelávaníeapri'pravu.(Vyjadreníejeuvedenévpríloheč.6.)

V.

Časovýharmonogrampraktickéhovyučovania
1

Praktické vyučovanB bude Zamestnávateľ poskytovať podľa časového harmonogramu

praktického

vyučovanía

v súlade

s ustanovenou

organizáciou

výchovy

a vzdelávania

v stredných Školách podl'a § 21 ods. 3 pi'sm. a) zákona.

2 Časový hamonogram praktického vyučovania je uvedený vprílohe č
neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy.

2, ktorá je

VI.

Deň začatia a deň ukončenia praktického vyučovania
1. Praktické vyučovanie začne a ukončĺ dňom podl'a časového harmonogramu praktického
vyučovania, ktorý tvori' pri'1ohu č. 2 tejto zmluvy.

VII.
Počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní
1.ZamestnávateľbudeposkytovaťpraktickévyučovaniežiakomŠkolyuvedenýmvprílohe
č.1, ktoráje neoddeliteľnou súčast'ou tejto zmluvy.

2. Miestom praktického vyučovania je pracovisko praktického vyučovania, ktorým je
organizačná súčasť Zamestnávatel'a alebo iný priestor, ku ktorému má Zamestnávatel'
vlastni'cke právo alebo užívacie právo. Míesto praktického vyučovaniaje uvedené v prílohe č.
1,ktorájeneoddelitel'nousúčast'outejtozmluvyavčlánku111.tejtozmluvy.

VIII.
Počet inštruktorov a počet majstrov odbornej výchovy, počet učitel'ov odbornej praxe

1. Odborný výcvik bude Zamestnávatel' vykonávať pod vedením majstra odbornej výchovy
alebo inštruktora.

2. Odbomý výcvik na pracovisku Zamestnávatel'a môžu pod vedením jedného inštruktora
vykonávat' najviac traja žiaci. Počet a zoznam inštruktorov,
ktorí sú zamestnancami

Zamestnávatel'a a pod vedeni'm ktorých budú žiací vykonávať praktické vyučovanie u
Zamestnävateľa,jeuvedenývpri'Ioheč3,ktorájeneoddelitel'nousúčasťoutejtozmluvy

3 Počet a zoznam majstrov odbomej výchovy , ktori' sú zamestnancami Školy a pod
vedeni'mktorýchbudúžiacivykonávaťpraktickévyučovaníeuZamestnávatel'a,jeuvedený
v prílohe č.

IX.
Spôsob účastí inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka

1. Prospech žiaka v predmete praktického vyučovanía, ktorý zodpovedá forme praktického
vyučovaniapodl'ačl11tejtozmluvy,saklasifikujestupňami.1-výbomý,2-chválitebný,3
- dobrý, 4 - dostatočný, 5 - nedostatočný.
2
Zamestnávateľ je povinný prostredníctvom inštruktora pravidelne infomovat' Školu
o všetkých skutočnostiach súvísiacich s výkonom praktického vyučovania. Túto ínformačnú

povinnost' plni' prostredníctvom pedagogického zamestnanca Školy, ktorého urči' riaditeľ
Školy aje uvedený v prĺlohe č. 3.

3

Klasifikáciu

prospechu

žiaka

vykonáva

pedagogický

zamestnanec

vykonävajúci

pedagogickúčínnosť.Inštruktorpraktickéhovyučovaniaspracovávahodnotiacilistžiakaako
podklad na klasifikácii prospechu žiaka, ktorý je uvedený vprílohe č. 4, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

áznELa:::[k%ck[ou]ež]:k]:]:aá]::ak4t[CkkroaTz:yušäooĺsakn;:ozka:et:trníľna::[;auzr::neýs::avšaí:,],o::s:To::
zodpovedajú termi'nom hodnotenia a klasifikácie žiaka za príslušné klasifikačné obdobie

(Štvil'ročnéapolročnéhodnotenieaklasifikáciažiakov).

•'..`.'.`,I..:..',".`.';`,..:.::..'i"ľ,;,,:,:!::',:...:,:i,`i.Íii.:!,Í`,.,:,!.::::.`:,;:.,!;,,:.,,::,i,,:.ii,`,;.,"t:,,,i::l.::::`,:,

-osvojenie si praktických zručností a návykov
-využi'vanie teoretických vedomostí v praxi
-samostatnost' a tvorivosť
-úroveň výsledkov praktických činnosti'
-organizácia vlastnej práce
-poriadok na pracovisku
-dodržiavaniepredpisovobezpečnostiaochranezdraviapripráci
-dodržiavanie termi'nov,discípli'na na pracovisku
-hospodáreníe so surovínami, energiami a materíálom
-obsluha a údržba strojov a zaríadeni'
-dodržiavanie osobnej a pracovnej hygieny
-nosenie predpi'saného pracovného oblečenia

X.

Hmotné zabezpečenie žiaka
1.Zamestnávatel'poskytnežiakovinasvojenákladyhmotnézabezpečeniežiakapodl'a§26
zákonaapodl'aSmemiceZamestnávateľaopriznávani'hmotnéhoafinančnéhozabezpečenía.

2.HmotnézabezpečeniežiakaposkytneZamestnävateľspôsobomuvedenýmvpríloheč.5

tejtozmluvy,ktorájeneoddeliteľnousúčast'outejtozmluvy.

XI.
Finančné zabezpečenie žiaka
1. Zamestnávatel' poskytne žíakovi na svoje náklady finančné zabezpečenie podľa § 27
zákonaapodľaSmerniceZamestnávatel'aopríznávaníhmotnéhoafinančnéhozabezpečenia.

:dbsopmô:3:vfizndaeT:::#[oa:a§Í:#:nk:orpérasát,;šíť;tu;:[::n;:ác5tvo]rseíjeprsaúkčt::Í:#ot:;ruečt:cvkae:jä
Zamestnávatel'a,jeupravenývpríloheč.5,ktorájeneoddeliteľnousúčasťoutejtozmluvy.

3
Škola na základe doručenej apodpísanej dochádzky žíaka
zamestnávateľovi vystavĺ faktúru a žiak peniaze dostane v Škole.

na

konci

mesiaca,

XII.
Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktíckom vyučovani'

a úprava vzájomnýcli práv
1.Zamestnávatel'jepovinnýzabezpečíť,abysapraktickévyučovaníevykonávalo:
a)vsúladesustanovenouorganizáciouvýchovyavzdelávaniavstrednýchškolách,
b) cvičnou prácou a produktívnou prácou, ktoré zodpovedajú povolaniu, skupine povolaní
alebo

odborným činnostiam, na ktoré sa žíak pripravuje a
c) pod vedením majstra odbornej výchovy, alebo inštruktora.

2. Zamestnávatel' je povimý venovať žiakoví starostlivosť smerujúcu k zdravému vývoju,
obzvlášt' k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj jeho výchove k bezpečnému
výkonu präce, vytvárať podmienky pre rozvoj zručností, schopnosti' a iniciatívy žiaka a viesť
ho k tomu, aby si osvojoval nové techniky a inovati'vne pracovné metódy.
3. Zamestnávatel' je povinný zabezpečiť systém kontroly činnosti žiaka na praktickom
vyučovaní a spôsobjeho hodnotenia a klasifikácie v spolupráci so Školou.
4. Zamestnávateľ je povinný zabezpečíť materiálno-technické podmienky na vykonávanie
praktického vyučovania.

5. Ak nastanú objektívne okolnosti, na základe ktorých žiak nemôže dočasne vykonávat'
praktické vyučovanie u Zamestnávatel'a, Zamestnávatel' zabezpečí praktické vyučovanie v
súlade s touto zmluvou v spolupráci so Školou.

6.Žiakjepovimýzúčastňovat'sanapraktickomvyučovanĺ:
a) podľa časového hamonogramu praktického vyučovania a
b) pod vedením majstra odbomej výchovy, alebo inštruktora.

8. Žiak počas praktického vyučovania vykonáva len cvičnú prácu a produktívnu prácu, ktoré
zodpovedajú povolaniu, skupine povolanĺ alebo odbomým čimostiam, na ktoré sa žiak
pripravuje, osvojuje
si nové techniky a inovatívne pracovné metódy, chráni meno a
spoločenský status Zamestnávateľa, dodržiava pracovnú disciplínu, je povinný plniť pokyny

äTmoáaco;Ško;,?Tšy::ien;afi:cic:s:=een:;ľ.mmc,o;ra.3#nážaat:ílä,satiojpme.qäg:ái#:i
Zamestnávatel'a a nepoškodzuje úmyselne pracovné prostredie u Zamestnávateľa.

9.Žiakmápočaspraktickéhovyučovaniaprávaapovimostizamestnancavoblastibezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci ustanovené podľa § 25 ods. 5 zákona .

;féd#diäupcoečh:á#cškkéoh|:#5:vzmiae:|ôás,ab,íeí,k:gžeaotätžig3d.u.ž:g;:ťániáLvád:E.Ĺ:ddy?
Náhrada Škody nesmie u jednotlivého Žiaka presiahnut' sumu rovnajúcu sa štvomásobku
minimálnej mzdy podľa § 25 ods. 4 zákona.

Článok xlll.
Spôsob ukončenia zmluvného vzt'ahu

l.par,e:Z,P:y=u:lĹmdg3:ž;:ašktoo|ýabžlátietsomg;:ev|,auai:;Voorenámožnojuukončit':
b) písomnou výpoveďou zo strany Školy alebo Zamestnávatel'a s výpovednou lehotou
najmenej
jeden mesiac.

2. Ak došlo
zriaďovatel'ovi.

kukončeriu zmluvy,

Škola písomne oznámi

túto

skutočnosť

svojmu

3. V prípade ukončenia tejto zmluvy Zamestnávateľ do 15 dní odo dňa ukončenia zmluvy
písomne oznámi túto skutočnost' Republikovej únii zamestnávateľov.

XIV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu učitú a to na školský rok 2021/2022 od 13.09. 2021 do
30. 06. 2022, platí pre celý čas prípravy žiakov prvého až štvrtého ročnĺka a nadstavbového
štúdia.

2.Školaposkytnerovnopiszmluvysvojmu2riaďovateľoví.

3.Zmluvanadobúdaplatnosťaúčinnosťdňompodpisuobomazmluvnýmistranami.

4. Zmeny v obsahu zmluvy možno vykonat' iba fomou pi'somného
oboch strán, podpi'saným oboma stranami zmluvy .
5.Zmluvaje

vyhotovená vdvoch

origináloch, príčom

dodatkupo dohode

každá zo strán

zmluvy obdrží

jedno vyhotovenie.

6. Spomé otázky, ktoré vzníknú počas realizácie odbomého výcviku žiakov, budú riešit'
zástupcoviaobochzmluvnýchstránpredovšetkýmfomoudohody.
8.Neoddeliteľnousúčasťouzmluvysúprílohyč.1,č.2,č.3,č.4,č.5ač.6.

ľJ 0 SEP. 2021

Senica, dňa ....

za Strednú odboru školu

podnikania v remeslách a službách
v Senici:

za Bytservis - UM s.r.o.

