
Dohoda	
o	zabezpečení	odbornej	praxe	

	
uzatvorená	podľa	§	51	Občianskeho	zákonníka	a	súvisiacich		všeobecne	záväzných	právnych	

predpisov	
	
	

Článok	I.	
Zmluvné	strany	

	
	
Názov:	 Stredná	odborná	škola	pedagogická	
Sídlo:	 Bullova	2,	841	01		Bratislava		
v	zastúpení:	 Mgr.	Galina	Šimončičová,	riaditeľka	školy	
	
ďalej	len	„SOŠ	pedagogická“	

	
a	

	
Názov:	 	 	
Sídlo:	 	
v	zastúpení:	 	
	
ďalej	len	„ZŠ	...		“	
	
	

Článok	II.	
Predmet	dohody	

	
Predmetom	tejto	dohody	je	zabezpečenie	vykonávania	odbornej	pedagogickej	praxe	žiakov	
SOŠ	pedagogickej.	
	
	

Článok	III.	
Cieľ	praxe	

	
Cieľom	odbornej	pedagogickej	praxe	je	nadobudnúť	a	rozšíriť	získané	teoretické	a	praktické	
poznatky	 a	vedomosti	 z	problematiky	 študijného	 odboru	 v	súlade	 s	učebnými	 osnovami	
odborných	predmetov	a	aplikovať	ich	v	praktickej	činnosti.	
	
	

Článok	IV.	
Miesto	a	čas	výkonu	praxe	

	
Žiaci	 SOŠ	 pedagogickej	 budú	 odbornú	 prax	 vykonávať	 v	priestoroch	 školy	 v	 termíne	
od	10.09.2018	do	30.06.2019.			



	
Článok	V.	

Vykonávanie	praxe	
	
Na	vykonávaní	odbornej	pedagogickej	praxe	sa	zúčastnia	nasledovní	žiaci	SOŠ	pedagogickej.		
Viď.	Príloha	
	
	

Článok	VI.	
	
1. SOŠ	 pedagogická	 je	 povinná	 vypracovať	 pokyny	 k	odbornej	 pedagogickej	 praxi	 svojich	

žiakov	v	súlade	s	učebnými	osnovami	(obsahovú	náplň).	
	
2. SOŠ	 pedagogická	 je	 povinná	 vypracovať	 harmonogram	 vykonávania	 odbornej	

pedagogickej	praxe	a	rozdelenie	svojich	žiakov	do	pracovných	skupín.	
	
3. SOŠ	 pedagogická	 je	 povinná	 oboznámiť	 svojich	 žiakov	 s	cieľom	 a	obsahom	 odbornej	

pedagogickej	praxe,	pripraviť	a	inštruovať	 ich	na	realizáciu	odbornej	pedagogickej	praxe.	
SOŠ	 pedagogická	 je	 ďalej	 povinná	 oboznámiť	 svojich	 žiakov	 s	termínom	 a	miestom	
nástupu	na	odbornú	pedagogickú	prax	a	poskytovať	im	súvisiace	odborné	konzultácie.	

	
4. SOŠ	 pedagogická	 je	 povinná	 upozorniť	 svojich	 žiakov	 na	 dodržiavanie	 pokynov	

zodpovedného	 pedagogického	 zamestnanca	 školy,	 poučiť	 ich	 o	nutnosti	 dodržiavania	
bezpečnostných	 a	hygienických	 predpisov	 pri	 výkone	 odbornej	 pedagogickej	 praxe	
a	oboznámiť	ich	so	zodpovednosťou	za	škodu	v	zmysle	Občianskeho	zákonníka.	

	
5. SOŠ	 pedagogická	 je	 povinná	 zabezpečiť	 kontrolu	 vykonávania	 odbornej	 pedagogickej	

praxe	svojich	žiakov	povereným	pedagogickým	zamestnancom.	
	
6. SOŠ	 pedagogická	 je	 povinná	 vyhodnotiť	 dochádzku	 svojich	 žiakov	 na	 výkon	 odbornej	

pedagogickej	praxe	ako	aj	dokumentáciu	o	výkone	odbornej	pedagogickej	praxi.	
	
	

Článok	VII.	
Povinnosti	zmluvnej	školy	

	
1. ZŠ	 	 je	 povinná	 zabezpečiť	 v	 termíne	 od	 10.09.2018	 do	 30.06.2019,	 t.	j.počas	 školského	

roka,	 vykonávanie	 odbornej	 praxe	 žiakov	 SOŠ	 pedagogickej	rozsahu	 	 jeden	 deň	 v	týždni	
v	určenom	termíne	 ,	prípadne	 jednu	hodinu	denne	v	určenom	termíne	podľa	obsahovej	
náplne	odbornej	pedagogickej	praxe	a	vybrať	na	tento	účel	vhodné	pracovisko.	

	
2. ZŠ	je	povinná	poveriť	organizovaním	a	vedením	odbornej	praxe	žiakov	SOŠ	pedagogickej	

svojich	pedagogických	zamestnancov.	
	
3. ZŠ	 je	 povinná	 oboznámiť	 žiakov	 SOŠ	 pedagogickej	 s	administratívnou	 a	 pedagogickou	

agendou	a	predpismi	o	bezpečnosti	a	ochrane	zdravia	pri	práci.	
	



4. ZŠ	 je	povinná	umožniť	 žiakom	SOŠ	pedagogickej	 aktívnu	účasť	 na	 výchovno-vzdelávacej	
činnosti	 podľa	 pokynov	 jej	 pedagogických	 zamestnancov	 a	na	 tento	 účel	 zabezpečiť	
pre	žiakov	SOŠ	pedagogickej	primerané	pracovné	podmienky.	

	
5. Zmluvná	 	 škola	 je	 povinná	 umožniť	 poverenému	 pedagogickému	 zamestnancovi	 SOŠ	

pedagogickej	vykonať	kontrolu	plnenia	obsahu	odbornej	pedagogickej	praxe	jej	žiakov.	
	

6. ZŠ			počas	výkonu	odbornej	pedagogickej	praxe	zodpovedá	za	bezpečnosť	svojich	žiakov.	
	
7. 	ZŠ	 	 je	 povinná	 potvrdiť	 v	pedagogickom	 denníku	 žiaka	 účasť	 žiaka	 SOŠ	 pedagogickej	

na	odbornej	praxi.	
	
	

Článok	VIII.	
Záverečné	ustanovenia	

	
1. Dohoda	 o	 zabezpečení	 vykonávania	 odbornej	 pedagogickej	 praxe	 sa	 uzatvára	 na	 dobu	

určitú,	a	to	od	10.09.2018	do	30.06.2019.	
	
2. Zmluvné	 strany	 môžu	 túto	 dohodu	 vypovedať	 ihneď,	 ak	 dôjde	 k	porušeniu	 pracovnej	

disciplíny	žiaka	SOŠ	pedagogickej	vykonávajúceho	odbornú	pedagogickú	prax.	
	
3. Zmeny	a	dodatky	k	tejto	dohode	možno	vykonať	 len	písomným	dodatkom	po	vzájomnej	

dohode	obidvoch	zmluvných	strán.	
	
4. Táto	dohoda	sa	vyhotovuje	v	dvoch	rovnopisoch,	z	ktorých	každá	zmluvná	strana	obdrží	

po	jednom	vyhotovení.	
	
5. Dohoda	o	zabezpečení	odbornej	pedagogickej	praxi	nadobúda	platnosť	a	účinnosť	dňom	

podpisu	oboma	zmluvnými	stranami.	
	
6. Zmluvné	strany	s	obsahom	tejto	dohody	súhlasia,	čo	potvrdzujú	svojimi	podpismi.	
	
	
V	Bratislave,	dňa			
	
Za	:	 Za	SOŠ	pedagogickú:	
	
	
	
	
______________________	 _______________________	
					 Mgr.	Galina	Šimončičová	

		riaditeľ	školy	 	riaditeľka	školy	
	
	
	



Príloha	č.1.	
	


