ZMLUVA O VYKONANÍ SÚVISLEJ PRAXE ŽIAKOV PaSA
(ďalej len ,,Zmluva“)
Podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
uzavrela medzi
Názov:

Pedagogická a .sociálna akadémia

Sídlo:

Kmeťovo stromoradie 5,080 01 Prešov

Zastúpená:

PhDr. Oľgou Vavrekovou, riaditeľkou školy

IČO:

00162825

DIČ:

2021240584

Telefón:

0517711294

E-mail:

skola@pasapo.sk

(ďalej len „PaSA“)
a
Názov:

Materská škola

Adresa:

Alejová 504, Raslavice

Zastúpená:

Bc. MÁRIA PONÍKOVÁ

IČO:

.................................................................................

DIČ:

.............................................................................

Číslo darovacieho účtu: (IBAN)

.................................................................................

Telefón:

054/4792 126.......................................................

E-mail:
ms2_raslavice@intra.dcom.sk
V prípade, že poskytovateľ nemá právnu subjektivitu, je potrebné vypísať aj nasledujúcu časí:
Názov:

OBEC RASLAVICE

Adresa:

HLAVNÁ 154, 086 41 RASLAVICE

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Číslo darovacieho účtu: (IBAN):

MAREK RAKOŠ – STAROSTA OBCE
00322521
2020624606
SK5902000000000001921522

Telefón:

054/4792 222.......................................................

E-mail:

obec@raslavice.sk ...............................................

(ďalej len „právny subjekt“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“).

Zmluvne strany uzatvárajú túto Zmluvu za nasledujúcich podmienok:
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Článok l.
Predmet Zmluvy
(1)

(1)

(2)
(3)

Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných vzťahov a podmienok medzi jednotlivými
zmluvnými stranami pri výkone súvislej praxe žiakov tretieho ročníka Pedagogickej a sociálnej akadémie
študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Článok II.
Cieľ praxe
Cieľom súvislej praxe žiakov jc poznať prácu odborníkov, jej špecifiká, spôsob komunikácie, riešenie
záťažových situácií v práci, ako aj rozvoj profesijných kompetencií žiakov a aplikácia teoretických poznatkov
do praxe.
Súvislá prax žiakov dopĺňa teoretickú prípravu žiakov o praktické poznanie prostredia a podmienok
súvisiacich so študijným zameraním pre výkon povolania.
V prípade, že je na súvislej praxi žiak štvrtého ročníka, tento žiak realizuje praktické výstupy.

Článok ///.
Podmienky zmluvných strán
Zmluvné strany sa dohodli na týchto podmienkach:

(1)
PaSA
a) upozorní žiakov na dodržiavanie vnútorných predpisov,
b) na začiatku súvislej praxe žiakov oboznámi žiakov s konkrétnymi úlohami, ktorých splnenie bude zhodnotené
po ukončení praxe,
c) v prípade, že v jednej škole bude praxovať viac žiakov, vypracuje súhrnný výkaz o vykonaní rozborov hodín,
ktorý zašle e-mailom (jún 2015),
d) zašle finančné prostriedky na darovací účet (jún 2015).
Poskytovateľ
a) umožní žiakom vykonávať súvislú prax
- žiaci tretieho ročníka: od 18. 05. 2015 do 29. 05. 2015;
b) vytvorí vhodné podmienky pre súvislú prax podľa špecifík, ktoré si vyžaduje.
c) na začiatku súvislej praxe poučí žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle platných predpisov,
d) oboznámi žiakov s vnútornými predpismi,
c) poverí zamestnanca, ktorý bude viesť súvislú prax a ktorý vykoná rozbor činností,
f) vyplatí odmenu zamestnancovi na základe výkazu o vykonaní praktických výstupov (rozborov hodín),
g) originál výkazu rozborov hodín doručí Pedagogickej a sociálnej akadémii a kópiu tohto výkazu odovzdá na
mzdovú učtáreň svojho zamestnávateľa,
h) vzniknuté organizačné problémy súvisiace s plnením Zmluvy bude riešiť spolu s vedúcou praxe Mgr. Zuzanou
Kolpákovou,
i) umožní povereným zamestnancom PaSA kontrolu priebehu praxe žiakov.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Článok IV.
Odmeňovanie
Finančné prostriedky poskytuje škola priamo právnemu subjektu, ktorý odmeňuje učiteľov. Právny subjekt na
základe výkazov vyplatí odmeny učiteľom.
Po každom dni na praxi sa vykonáva rozbor činností v trvaní jednej hodiny.
Odmena za jednu hodinu rozboru je 3,- €.
PaSA poskytne finančné prostriedky pre právny subjekt aj na úhradu zákonných odvodov
do zdravotnej a sociálnej poisťovne vo výške 34,95% z vymeriavacieho základu - odmeny.
Jeden zamestnanec nemôže mať na súvislej praxi dvoch a viacerých žiakov tretieho ročníka.
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Článok V.
Záverečné ustanovenia
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

Táto Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom každá zmluvná
strana dostane 1 vyhotovenie.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Platnosť tejto Zmluvy končí uplynutím posledného dohodnutého dňa súvislej praxe žiakov.
Pred uplynutím dohodnutej doby je možné platnosť zmluvy ukončiť dohodou zmluvných strán alebo
okamžitým skončením pri závažnom porušení podmienok tejto zmluvy.
Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, ktoré majú vzťah
k záväzkom zmluvných strán.
Zmluvné strany Zmluvy vyhlasujú, že sú oprávnení túto Zmluvu podpísať, prečítali si ju. jej obsahu
porozumeli a súhlasia s ním. v čase jej podpísania im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli mať
za následok neplnenie obsahu tejto Zmluvy. Neuzavreli ju v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok a
na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú.

V Prešove dňa .................................

V Raslaviciach dňa 11. MAJ.2015

Pedagogická a sociálna akadémia
Kmeťovo stromoradie 5
081 75 PREŠOV
-5-

PhDr. Oľga Vavreková
riaditeľka PaSA

poskytovateľ
(MŠ, ZS)

právny subjekt

V prípade, že nemá poskytovateľ právnu subjektivitu, je potrebné podpísať zmluvu aj právnym subjektom
(zriaďovateľom).

Menný zoznam žiakov

Poradové číslo

Meno a priezvisko

Trieda

1

Jozefína Gdovinová

III.B

