
Zmluva č. 6-2020/2021
o poskytovaní praktického vyučovania

uzatvorená v súlade s § 6 ods. 1 a § 8 Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a
príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR Č. 64/2015 o
sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania a Vyhlášky MŠ
.VVaŠ SR Č. 65/2015 o stredných školách

medzi
zmluvnými stranami

1. Škola: Stredná odborná škola obchodu a služieb
so sídlom: Ul. 17. novembra 2579,02201 Čadca
zastúpená: Ing. Ľudmilou Verčimákovou - riaditeľkou školy
IČO: 00695041
DIČ: 2020560355
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK70 8480 0000 0070 0048 4262
zriadená zriaďovacou listinou vydanou Žilinským samosprávnym krajom pod Č. 2002/251-SP
zo dňa 04.12.2008
(ďalej len" Škola ")

a

2. Zamestnávateľ (obchodné meno): Stredná odborná škola drevárska a stavebná
so sídlom: .•• 023 02 Krásno nad Kysucou 1642
zastúpený: PaedDr. Jánom Palkom
IČO: 00891835
DIČ: 2020551753
IČ DPH:
IBAN: SK87 81800000007000486284
registrácia:
(ďalej len" Právnická alebo fyzická osoba ")

Článok 1
Predmet zmluvy

1. Právnická alebo fyzická osoba sa zaväzuje bezplatne poskytnúť vlastné priestory pre Školu
na vykonávanie praktického vyučovania pre nasledovné študijné a učebné odbory:
6445 H kuchár, 6445 K kuchár
v prevádzkarni: Jedáleň pri SOŠ drevárskej a stavebnej, 023 02 Krásno n. Kysucou 1642

2. Žiaci Školy budú počas praktického vyučovania vykonávať činnosti v súlade so štátnym
vzdelávacím programom, školským vzdelávacím programom a tematickými plánmi.

Článok 2
Forma praktického vyučovania

1. Praktické vyučovanie sa bude vykonávať formou odborného výcviku.



Článok 11
Opatrenia na zaistenie bezpečno ti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní

z hodico ~ raz je 1,6665 €, t. j. 1 6 €. Pri určovaní výšky odmeny sa zohľadňuje;
kvalita ~.•á =- _ rávanie žiaka. Právnic -' alebo :fyzická osoba vyplatí žiakovi odmenu na úče;
žiaka -~~~eskôr posledný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý mu prináleží
odme
2. -P:::r~ : že suma za odvedenú roduktívnu prácu žiaka nebude uhradená v lehote
spl i. ziak bude stiahnutý z pre ádzkovej jednotky právnickej alebo :fyzickej osoby.
3. Právni tá alebo :fyzická osoba je po inná preukázateľne predložiť Škole výplatu odmien
žiak ajneskôr posledný deň mesia :a nasledujúceho po mesiaci, za ktorý boli odmeny

1. Právnická alebo :fyzická osoba je povinná vykonať všetky opatrenia na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri prá i na pracovisku, na ktorom sa uskutočňuje praktické
vyučovanie žiakov s dôrazom na:
Zákon Č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon 289/2017, ktorým
sa mení a dopÍňa Zákon Č. 3551200 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákono, Nariadenie vlády SR Č. 392/2006 Z. z. o min.
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
Nariadenie vlády SR Č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných
požiadavkách na pracovisko, ariadenie vlády SR Č. 39512006 Z. z. o minimálnych
požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
2. Žiaci môžu vykonávať len práce a činnosti, ktoré súvisia s učebnými osnovami.
3. Právnická alebo :fyzická osoba je povinná vytvárať na pracoviskách technické podmienky,
ktoré vyhovujú daným bezpečnostným predpisom pre vykonávanie práce, prevádzkovanie
strojov a zariadení. Žiaci môžu pracovať len na strojoch a zariadeniach, ktoré majú platné
revízie. .••
4. Právnická alebo :fyzická osoba je povinná poskytnúť žiakom pri prácach vykonávaných
v súvislosti s plnením tematických plánov učebné pomôcky.
5. Právnická alebo fyzická osoba je povinná zabezpečiť na pracovisku dozor žiaka
inštruktorom.
6. Žiak má právo na náhradu škody, ktorá mu vznikla na praktickom vyučovaní
v prevádzkarni právnickej alebo :fyzickej osoby alebo v priamej súvislosti s praktickým
vyučovaním. Právnická alebo :fyzická osoba počas praktického vyučovania preberá
zodpovednosť za žiaka.

Článok 12
Vstup na pracovisko praktického vyučovania

1. Právnická alebo :fyzická osoba je povinná umožniť vstup na pracoviská praktického
vyučovania majstrom odbornej výchovy a určeným zamestnancom Strednej odbornej školy
obchodu a služieb v Čadci, a to riaditeľke školy, zástupcom riaditeľky školy, hlavným
majstrom odbornej výchovy za účelom kontroly.

Článok 13
Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 28. 6. 2021.
2. Zmeny zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom po vzájomnej dohode zmluvných
strán.



úto zmluvu možno kedykoľvek skončiť pred uplynutím doby uvedenej v čl. 13 ods. 1, a to
.omnou dohodou oboch zmluvných strán.

. Táto zmluva skončí aj posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý
právnická alebo fyzická osoba nevyplatí žiakovi odmenu na účet žiaka.

Článok 14
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis dostane právnická alebo
fyzická osoba, jeden Škola ajeden zriaďovateľ Školy.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

V Čadci, dňa 29.06.2020

Stredná odborná škoh obchodu a sluteb
tJl.17.novemhra2579, ČADCA

."\-

Ing. ĽudmUa Verčimáková
riaditeľka

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Ul. 17. novembra 2579

022 Ol Čadca

PaedD . Ján Palko
riaditeľ

Stredná odborná škola drevárska a stavebná
023 02 Krásno nad Kysucou 642

Prílohy: 1. Zoznam žiakov a inštruktorov
2. Hodnotiaci list žiaka
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