
ZMLUVA
o zabezpečení a realizácii odbornej i)raxe

uzatvorená medzi zmluvným i stranami :

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, 029 01 Námestovo
študijnýodbor:6317M74obchodnáakadémia-bilingválneštúdium
v zastúpenĺ: Ing. Yvona Kenderová, riaditelka

a

Obecný úrad
Beňadovo  66
029 63   Mútne
zastúpený: Jaroslav Pepucha, starosta obce
(ďalej ako zamestnávateľ)

1.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1.  Zmluva sa uzatvára v súlade so zákonom 61/2015 Z. z.  o odbomom vzdelávaní a príprave

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
/.2.  Zmluva sa vzťahuje na zabezpečenie a realizáciu súvislej odbomej praxe pre žiakov školy

a to v rozsahu činností: w#oľíávcínj.e admj.#ĺ.§#c]/i'")/cÄ prác
vykonávanie prác sú`iisiacich so študijným odborom

2.    ZÁKLAI)NÉ USTANOVENIA

2.1. Záväzky prijímajúcej strany/firmy

2.1.1.UmožniťvýkonpráceačinnostiodbomejpraxeprežiakovSSŠEDUCO.
2.1.2.Zabezpečiťžiakovipoučenieobezpečnostiaochranezdraviapriprácivzmysleplatných

prepisovavykonaťŠkoleniezBOZPsohľadomnašpecificképodmienkypracoviska
a COVID  19.

2.1.3.ZabezpečiťstravuOednoduchýobed)ahygienicképodmienkyprežiakov-Šatne,WC
a ostatné hygienické podmienky.

2.1.4.Určiťpracovníka,ktorýbudezodpovednýzabezpečnosťŠtudentov

2jJEIJĽ1 ľ/o7/'LVow,ť 01]   /i  5C7ď   |80

2.1.5.Umožniťvýkonkontrolyvýchovno-vzdelávaciehoprocesupracovnikov
i              ___1_  _J__,ĺl__   __-Á''_-:-n^   ž:nt,,

SSŠ EDUCO.

2.1.6.Vprípadeakéhokol'vekpriestupkualebonevhodnéhosprávaniasažiakov,ohlásiť

poverenej osobe SSŠ EDUCO na č. t. 0903 628 269 flng. Kenderová/

2.2. Záväzky Školy

2.2.1.Infomovaťzamestnávatel'aovšetkýchdôležitýchskutočnostiachsúvisiacichsvýchovno-
vzdelávacím procesom  žiaka prostredníctvom pedagogického zamestnanca podl'a § 21  ods.
5 zákona 61/2015 Z. z.  o odbomom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

2.2.2. Poučiť žiakov o hygienicko-bezpečnostných predpisoch.
2.2.3.Povinnosti žiaka:

-Žiakjepovinnýzúčastňovaťsaodbomejpraxepodľačasovéhohamonogramuodbomej

.Z#epaog:sdovdebdoe:íeTpmme::°;konávaprácu,korázodpovedápovolmiumktorésažiak
pripravuje.



- Žiak je povinný dodržiavať vnútomý poriadok pracoviska zamesti`ávatel'a.
- Ak žiak počas odbomej pr"e preukázatel'ne úmyselne spôsobí škodu a túto škodu neodstráni

uvedením  do  predchádzajúceho  stavu,  zainestnávateľ  môže  od  žiaka  požadovať  náhradu
škody.    Náhrada    škody    nesmie    ujednotlivého    žiaka    presiahnuť    sumu    rovnajúcu    sa
štvomásobku minimálnej mzdy podl'a § 25 ods. 4 zákona 61/2015 Z. z.o odbomom vzdelávaní

-Ž|P#áv;oač:szoĽ::emaejd:rpin:;íräj:ťop?vc,Pm*t:n=esmmcavob|astibezpečnostiaoc-y
zdravia pri práci ustanovené podl'a osobitného predpisu.

3.    ŠPECIFICKÉ USTANOVENIA
3 .1.  Zmluva sa uzatvára pľe žiačky:

Martina Margeťáková V. 08

3.2.  Na obdobie: od 05. 09. 2022 do  19. 09. 2022, t.j.10 dní.
3 .3.  Odbomá prax sa bude vykonávať v rozsahu -6 hodín za pracovný deň. V prípade potreby

pracovný čas sa dohodne individuálne.

3.4.  Miesto odbomej praxi:  .Obecný úrad, Beňadovo

Táto dohoda nadobúda účimosť dňom 05. 09. 2022.

V Námestove, 24.08.2022

prevádzka

Súkľomna Spojená Škola  EDUC0

Slanická osada Zí78

Námestwo
```...`                           `

SSŠ EDUCO, Námestovo


