DOHODA č. 1/2019
o zabezpečení praktického vyučovania žiakov
uzavretá v zmysle § 51 a nasl. zákona Č. 40/1964 Zb. Občianského zákoníka v platnom znení
(ďalej len "dohoda")

Čl. l
Účastnícke strany

1. Škola:
Názov:
Sídlo:
Zástúpená:
IČO:
Registrácia:

Stredná odborná škola polytechnická
Štefániková 1550/20,066 Ol Humenné
Ing. Anton Bača
000893358
Zriad'ovacia listina SOUS v Humennom Č. OŠaTK-2002/4-24 zo dňa
l. júla 2002 dodatok Č. 3559/2008/0MC-004
zo dňa 19.11.2008
SOŠ polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné

2. Zabezpečovateľ praktického vyučovania:
Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - KR HaZZ v Prešove
Čl. II
Predmet dohody
Predmetom tejto dohody je zabezpečenie praktického vyučovania žiakov školy formou
odborného výcviku, ktorý sa uskutočňuje cvičnou prácou.
Čl. III
Druh činností
l. Cvičné práce sa budú uskutočňovať formou zhotovovania výrobkov alebo vykonávaním
odborných činností zodpovedajúcich povolaniu, pracovným činnostiam, pre ktoré odbor
vzdelávania žiakov pripravuje vo štvrtom ročníku, ktorý žiak v prebiehajúcom školskom
roku absolvuje.
2. Žiaci budú vykonávať túto konkrétnu činnost': odborný výcvik
Odborný výcvik bude zameraný na vzdelávanie žiakov v praktických činnostiach
odboru štúdia. Ide o získanie, rozvoj a upevňovanie odborných zručností a návykov,
utváranie odborných postojov a názorov, utváranie vzťahu žiakov k plneniu pracovných
povinností a pocitu zodpovednosti za zverené hodnoty a výsledky svojej činnosti.
Na základe vedomostí získaných o stavbe strojov a zariadení budú pripravovať plány
ošetrovania a údržby strojov, nadobudnú zručnosti ich ošetrovania a údržby. Získajú
vedomosti o záznamoch prevádzky, údržby a oprav strojov, zariadení a naučia
sa klasifikovať s použitím servisnej dokumentácie strojov a zariadení technický stav
alebo poruchu. Získajú vedomosti o základných predpisoch bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a vplyvu prevádzky strojov a zariadení na životné prostredie, základné
poznatky o metódach zisťovania technických vlastností materiálov.

Čl. IV
Miesto konania praktického vyučovania
Praktické vyučovanie sa
Humenné, Snina, Vranov nl T.

bude

uskutočňovať

v priestoroch

Hasičského

zboru

Čl. V
Časový rozvrh praktického vyučovania
l. Pre žiakov 4. ročníka je dlžka praktického vyučovania sedem hodín denne.
2. Vyučovanie sa uskutočňuje vo vyučovacích dňoch školského roka v dopoludňajších
hodinách od 7.00 do 14.00 hod. ,podľa harmonogramu - príloha Č. l
Čl. VI
Počet žiakov
Praktického vyučovania sa zúčastnia títo žiaci:
Zoznam žiakov 4.A MHT
l.

Marcin Samuel

2.

Sidor Dávid

3.

Kožina Dávid

4.

Revák Kristián

5.

Švec Adam

6.

Bačinský Miloš

7.

Migaľ Richard

8.

Balint Peter

9.

Horný Samuel

10. Dančišin

Marek

II. Koribanič Jakub
12. Pindrochová

Lucia

13. Glogovský Slavomír
14. Kira Martin
IS. Bobela Filip

Čl. VII
Pracovné a hygienické podmienky
1. Zabezpečovateľ praktického vyučovania poskytne počas odborného výcviku žiakom:
a) priestory na prezliekanie,
b) využívanie sociálnych zariadení (umyvárok, WC),
c) náradie potrebné pri ošetrovaní, oprave a údržbe hasičskej techniky.

Čl. VIII
Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní
1. Zabezpečovateľ praktického vyučovania vykoná vstupné školenie žiakov z
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pre príslušnú
a pracovisko.
2. Zabezpečovateľ vykonáva dozor nad ich dodržiavaním.
3. Zabezpečovatel' praktického vyučovania je povinný utvárať podmienky na jeho
a plniť povinnosti ustanovené osobitným predpisom (zákon Č. 124/2006
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov).

oblasti
prácu

výkon
Z. z.

Čl. IX.
Majstri odbornej výchovy a inštruktori
l. Inštruktorom pre praktické vyučovanie žiakov:
2. Inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy alebo učiteľovi odbornej praxe, ktorého
určí riaditeľ školy, informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania
vykonával a o jeho správaní najmenej 1 x mesačne. V prípade potreby kontaktuje majstra
odbornej výchovy, prípadne iného pedagogického zamestnanca školy a konzultuje s nimi
metodické a odborné otázky týkajúce sa problematiky praktického vyučovania a správania
sa žiakov.
3. Majster odbornej výchovy: Ing. Jana Macejková
4. Majster odbornej výchovy vykonáva počas praktického vyučovania LI zabezpečovateľa
praktického vyučovania v priebehu mesiaca kontrolu dodržiavania plnenia činnosti
(Čl. III) a konzultuje s prideleným inštruktorom priebeh praktického vyučovania
a správanie žiakov. Najneskôr do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca zabezpečí
sumarizáciu dochádzky žiakov podľa Čl. V bod 2.
Čl. X
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 22.05.2020 - obdobie školského roka
2019/2020.
2. Túto dohodu je možné zmeniť alebo doplniť len písomne so súhlasom zmluvných strán,
formou dodatku.
3. Zmluvné strany si dohodu prečítali a na znak súhlasu podpísali.
4. Dohoda nadobúda
platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami

Za školu:

v Humennom, dňa

Za zabezpečovateľa

20.08.2019

v Prešove, dňa

praktického vyučovania:

l.

Príloha Č. 1

Harmonogram odborného výcviku
Trieda Majster

4.Á MHT

- nepárny týždeň

OV: Ing. Jana Macejková

HaZZ Humenné

o l. Marcin Samuel
02. Sidor Dávid
V termíne od 02.09.2019 do 31.01.2020 Iprvý polrok- utorok, streda, štvrtok, piatok v nepárnom
03. Kožina Dávid
04. Revák Kristián
05. Švec Adam
V termíne od 04.02.2020 do 22.05.20201 druhý polrok -utorok,

streda, štvrtok, piatok v nepárnom

týždni/

týždni/

HaZZ Snina
01.Koribanič Jakub
02.Pindrochová Lucia
V termíne od 02.09.2019 do 31.01.2020 Iprvý polrok- utorok, streda, štvrtok, piatok v nepárnom
03.Glogovský Slavomír
04.Kira Martin

týždnil

OS.Bobela Filip
V termíne od 04.02.2020 do 22.05.20201 druhý polrok -uto rok, streda, štvrtok, piatok v nepárnom

týždni/

HaZZ Vranov nad Topl'ou
OI.Bačinský Miloš
02. Migal' Richard
V termíne od 02.09.2019 do 31.01.2020
03.Balint Peter
04.Homý Samuel
OS.Dančišin Marek

Iprvý

polrok- utorok, streda, štvrtok, piatok v nepárnom

V termíne od 04.02.2020 do 22.05.20201 druhý polrok -uto rok, streda, štvrtok, piatok v nepárnom

týždni!

týždni/

