Dohoda
o zabezpečení praxe pre žiakov Strednej odbornej školy pedagogickej v Bratislave

Základná škola, ……………………………………………………………..
zastúpená ....……………………………………………., riaditeľom školy

a
PStredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava
zastúpená Mgr. Galinou Šimončičovou, riaditeľkou školy

uzatvárajú túto dohodu:

A. Základná škola, ……………………………………………………………………………………..….
1. Zabezpečí v termíne 10 dní, a to od ……..……………… 201...… do ………………………201…..
odbornú prax žiačky ……………………………………………………………….. z triedy …………ŠPZ
v rozsahu pokynov podľa obsahovej náplne predmetu PRAX (príloha).
2. Poverí organizovaním odbornej praxe svojho pracovníka v ŠKD .
3. Oboznámi žiakov SOŠPg s administratívnou, pedagogickou agendou a predpismi o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci i s pravidlami dodržiavania zákona o ochrane
osobných údajov kontaktovaných osôb.
4. Umožní žiakom aktívnu účasť na výchovno-vzdelávacej činnosti školy a školského
zariadenia podľa pokynov cvičných pedagógov.
5. Počas výkonu odbornej pedagogickej praxe zodpovedá za bezpečnosť vlastných
žiakov - detí navštevujúcich ŠKD.
6. Potvrdí absolvovanie žiaka SOŠPg (dochádzku) na odbornej praxi.
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B. Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2,840 11 Bratislava 11
1. Vypracuje pokyny k odbornej pedagogickej praxi (obsahovú náplň).
2. Pripraví a inštruuje žiakov na realizáciu praxe na hodinách SEP.
3. Pripraví a zverejní potrebnú dokumentáciu aj na www. stránke školy.
4. Vyhodnotí dochádzku žiakov na pracovisko a dokumentáciu.
5. Poučí žiakov o nutnosti dodržiavania bezpečnostných a hygienických predpisov.
6. Dohody medzi zariadeniami a potrebná dokumentácia o absolvovaní praxe budú
archívované na SOŠPg Bullova 2, v Bratislave po dobu štúdia žiaka.

C. Záverečné ustanovenia
1. Túto dohodu môžu zmluvné strany vypovedať ihneď, ak dôjde k závažnému porušeniu
pracovnej disciplíny žiaka vykonávajúceho prax.
2. Pre túto dohodu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
3. Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží
jeden exemplár.
4. Účastníci s obsahom tejto dohody súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa ..........................................

______________________
za Základnú školu - ŠKD:
........................................
riaditeľom školy

_______________________
za Strednú odbornú školu pedagogickú:
Mgr. Galina Šimončičová
riaditeľka školy

Prílohy:
1. Pokyny k absolvovaniu praxe
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