
ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania 

uzatvorená podľa § 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky 

zákonník) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 

Čl. I. 

Účastníci zmluvného vzťahu 

 

1. zmluvná strana: 

Názov organizácie:  Stredná odborná škola pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, Levice 

Zastúpená: PaedDr. Katarínou Bogyóovou – riaditeľkou školy 

Adresa organizácie: Ul. F. Engelsa 3, 934 29  LEVICE 

IČO: 00162795 

 

(ďalej len „ škola“) 

 

a 

2. zmluvná strana 

Názov:  ZŠ s MŠ Veľká Lehota 

Zastúpená: Mgr. Soňa Vozárová 

Adresa: Veľká Lehota 433, 966 41 Veľká Lehota 

IČO: 37888561 

 

(ďalej len „zamestnávateľ“) 

 

v prípade, že zamestnávateľ (materská škola) nemá právnu subjektivitu (má ju obec, alebo mesto), je 

potrebné vypísať aj nasledujúcu časť: 

 

Názov:  ........................................................................................................... 

v zastúpení: ........................................................................................................... 

Adresa: ........................................................................................................... 

IČO: ........................................................................................................... 

 

(ďalej len „právny subjekt“) 

 

 

Čl. II. 

Predmet a účel zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania 

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných vzťahov a podmienok medzi zmluvnými stranami 

pri výkone praktického vyučovania formou odbornej praxe žiaka 3. ročníka dennej formy 

štvorročného štúdia v študijnom odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a 

vychovávateľstvo Strednej odbornej školy pedagogickej, Ul. F. Engelsa 3, Levice v súlade s 

učebnými osnovami pre prvý ročník predmetu odborná prax. 

2. Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania sa uzatvára za účelom umožnenia výkonu cvičnej 

práce, ktorou je súbor činností zodpovedajúcich povolaniu, na ktoré sa žiak v študijnom odbore 

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pripravuje, s cieľom zvýšenia odbornosti, 

upevňovania teoretických vedomostí a získania praktických zručností potrebných pre výkon 

budúceho povolania.  

3. Zmluvné pracovisko (pracovisko zamestnávateľa), v ktorom bude praktické vyučovanie 

prebiehať, spĺňa požiadavky na výkon praktického vyučovania.  

4. Predmet činnosti zmluvného pracoviska (pracoviska zamestnávateľa) zodpovedá obsahu 

vzdelávania v študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje na povolanie štúdiom. 

 



Čl. III. 

Forma praktického vyučovania  

1. Praktické vyučovanie bude vykonávané formou odbornej praxe. 

2. Odborná prax sa organizuje ako odborný vyučovací predmet študijného odboru 7649 M 

učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.  

3. Odborná prax sa vykonáva pod vedením zodpovedného zamestnanca zamestnávateľa 

(cvičnej učiteľky) podľa pokynov učiteľa predmetu odborná prax školy. 

4. Odborná prax bude vykonávaná v súlade s učebnými osnovami 3. ročníka predmetu odborná prax 

Školského vzdelávacieho programu študijného odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo. 

 

Čl. IV. 

Miesto výkonu praktického vyučovania  

 

1. Praktické vyučovanie formou odbornej praxe bude vykonávané na pracovisku v pôsobnosti 

zamestnávateľa a to v: 

 

Materská škola, Materská škola pri ZŠ s MŠ Veľká Lehota, 433, 966 41 Veľká Lehota 

 uvedie sa presný názov MŠ vrátane adresy 

 

2. Odbornú prax v zmluvne zabezpečenom mieste výkonu (uvedené v bode 1 tohto Čl.), bude 

vykonávať žiak (-čka) menom Tatiana Ďurčeková žiak (-čka) 3. ročníka dennej formy 

štvorročného štúdia v študijnom odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo. 

 

V. 

Podmienky realizácie praktického vyučovania formou súvislej odbornej praxe 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich podmienkach: 

1. Riaditeľka školy: 

1.1. poverí zodpovedných pedagogických zamestnancov školy – vyučujúcich predmetu odborná 

prax, aby oboznámili žiakov s úlohami a výkonom súvislej odbornej praxe vrátane 

oboznámenia s Vnútorným predpisom riaditeľky školy zo dňa 22.04.2022, ktorým je 

Smernica pre zabezpečenie výkonu odbornej praxe a stanovenie úloh v rámci výkonu odbornej 

praxe žiakov 3. ročníka študijného odboru 7649 M učiteľstvo pre materské školy 

a vychovávateľstvo (ďalej len „vnútorný predpis riaditeľky školy“), 

1.2. stanovuje termín výkonu odbornej praxe žiakov 3. ročníka dennej formy štvorročného 

štúdia v študijnom odbore 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo súvisle 

v termíne od 16. mája 2022 do 3. júna 2022, v rozsahu 6 vyučovacích hodín denne.  

1.3. sa zaväzuje uzatvoriť dohodu o vykonaní práce so zamestnancom zamestnávateľa, ktorý 

bude zamestnávateľom poverený úlohami cvičnej učiteľky zodpovednej za výkon 

odbornej praxe v zmysle tejto Zmluvy a jej neoddeliteľnej prílohy (vnútorného predpisu 

riaditeľky školy).  Dohoda o vykonaní práce musí byť uzatvorená min. 1 deň pred samotným 

výkonom súvislej odbornej praxe (podklad k dohode o vykonaní práce musí škole doručiť 

poverený zamestnanec poskytovateľa). 

1.4. Odmeňovanie: Riaditeľka sa zaväzuje zamestnancovi (cvičnej učiteľke), s ktorým uzatvorí 

dohodu o vykonaní práce, vyplatiť bezhotovostne odmenu na základe rozborových hodín 

praktického vyučovania – odbornej praxe. 

a. počet rozborových hodín počas trvania výkonu súvislej odbornej praxe je 15 hodín, 

b. odmena za jednu hodinu rozboru je 3,- Eur brutto, spolu za celkový počet hodín 

rozboru počas výkonu odbornej praxe 45,- Eur brutto.  



 

2. Zamestnávateľ: 

2.1. umožní žiakovi, menne uvedenému v bode 2. Čl. IV. tejto Zmluvy, vykonávať súvislú 

odbornú prax, v termíne a v rozsahu uvedenom v bode 1.2. tohto Čl., plne v súlade 

s vnútorným predpisom riaditeľky školy – vnútorný predpis riaditeľky školy tvorí prílohu 

tejto Zmluvy,  

2.2. oboznámi sa s plným znením vnútorného predpisu riaditeľky školy,  

2.3. pred začiatkom výkonu odbornej praxe oboznámi alebo zabezpečí oboznámenie žiaka s 

pokynmi a všetkými opatreniami pri ohrození verejného zdravia a na zabezpečenie ochrany 

zdravia proti pandémii koronavírusu platné v čase výkonu odbornej praxe na pracovisku 

zamestnávateľa, vrátane podmienok a režimu vstupu na pracovisko zamestnávateľa. 

2.4. pred začiatkom výkonu odbornej praxe zabezpečí poučenie žiaka o zásadách bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a protipožiarnych opatreniach, 

2.5. vytvorí vhodné podmienky pre výkon súvislej odbornej praxe, zabezpečí, aby žiak 

vykonávajúci praktické vyučovanie v zmysle tejto Zmluvy, mal možnosť zúčastňovať sa  pri 

činnostiach organizácie a v rámci cvičných prác si ich mohol  postupne osvojiť, 

2.6. oboznámi alebo zabezpečí oboznámenie žiaka s vlastnými vnútornými predpismi,  

2.7. poverí zamestnanca – cvičnú učiteľku, ktorá bude zodpovedná za plnenie úloh odbornej 

praxe žiaka v zmysle vnútorného predpisu riaditeľky školy (k jednej cvičnej učiteľky 

môže byť pridelený len jeden žiak, v prípade, že zamestnávateľ umožní výkon súvislej 

odbornej praxe viac ako jednému žiakovi školy, ku každému žiakovi pridelí jednu cvičnú 

učiteľku), 

2.8. poverenému zamestnancovi odovzdá vnútorný predpis riaditeľky školy, prípadne jeho 

vyhotovenú kópiu pre oboznámenie sa so školou stanovenými úlohami odbornej praxe. 

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania každou zo zmluvných strán, s účinnosťou od 16. 

mája 2022. 

2. Platnosť tejto Zmluvy končí dňom 3. júna 2022.  

3. Zmeny dohodnutých podmienok budú realizované vo forme písomných a číslovaných dodatkov 

podpísaných oboma zmluvným stranami. 

4. Táto zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená. Pred uplynutím času na ktorý bola 

uzatvorená:  

a) písomnou dohodou,  

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu 

s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po 

doručení výpovede. 

5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno 

vyhotovenie.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a tá 

predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle 

obsiahnuté v tejto dohode zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie 

v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s jej 

obsahom, túto dohodu podpísali. 

 

V Leviciach 22.04.2022                                 Vo Veľkej Lehote  dňa 25.5.2022 
 

 

 

 

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

   PaedDr. Katarína Bogyóová                 zamestnávateľ (MŠ)                       Mgr. Soňa Vozárová 

   riaditeľka SOŠ pedagogickej                     riaditeľka ZŠ s MŠ                                                                                                                                                 

      Ul. F. Engelsa 3, Levice                 


