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Zmluvné strany:
Škola:

Stredná odborná škola polytechnická
ul. Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
zastúpená: Ing. Anton Bača - riaditeľ školy
IČO: 00893358, DIČ: 2021213931
bank. spojenie: Štátna pokladnica
BBAN: 7000517917/8180
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0051 7917
(ďalej len SOŠP HE) na strane jednej
a

Zamestnávateľ:

Miroslav Kireš
Mierova 68, 066 01 Humenné
zastúpená: Miroslav Kireš

(ďalej aj ako prevádzkovateľ odborného výcviku) na strane druhej
uzatvárajú na základe ustanovenia § 51 a nasledujúcich zákona číslo 40/1964
Zb.
Občianskeho zákonníka v platnom znení a podľa zákona číslo 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) v znení zmien a doplnkov túto

dohodu
o zabezpečení praktického vyučovania žiakov SOŠP HE :

článok l.
Predmet dohody
1. Predmetom tejto dohody je zabezpečenie praktického vyučovania žiakov SOŠP HE
formou odborného výcviku, ktorý je špecifikovaný v článku II. bod 1. tejto dohody.
2. Dohoda ďalej vymedzuje rozsah práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečovaní
odborného výcviku žiakov SOŠP HE na prevádzkovom pracovisku zamestnávateľa
(prevádzkovateľa odborného výcviku).

[

článok II.
Druh činnosti a miesto jej výkonu
1. Odborný výcvik žiakov SOŠP HE sa uskutočňuje cvičnou a produktívnou
spočívajúcou v prípravných prácach pri realizácii stavby, v uskutočňovaní
a ich zmien a v dokončovacích prácach pri realizácii exteriérov a interiérov.
2. Odborný výcvik sa vykonáva na prevádzkovom pracovisku zamestnávateľa:
067 O 1 Radvaň nad Laborcom 260
Veľopolie RANČ 219, 067 31 Veľopolie.

článok III.
Časový rozvrh odborného

prácou
stavieb

výcviku

1. Časový rozvrh odborného výcviku je stanovený na 6 (slovom šesť) hodín denne.
2. Žiaci začínajú odborný výcvik o 07.50 hodine (ráno) a končia o 13.50 hodine
(popoludní).
3. Dátum začatia odborného výcviku je u žiakov SOŠP HE uvedených na Zozname
žiakov odborného výcviku dňa 17.09.2019 a dátum ukončenia odborného výcviku je
30.06.2020. Zoznam žiakov tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto dohody.
článok IV.
Povinnosti SOŠP HE
1. SOŠP HE zabezpečí pri odbornom výcviku z radov svojich zamestnancov
pedagogický dozor a metodické riadenie žiakov školy majstrom odborného výcviku.
2. SOŠP HE zabezpečí pri skupinovom odbornom výcviku vykonávanie produktívnej
práce v požadovanom rozsahu a kvalite.
3. SOŠP HE zabezpečí u žiakov školy pri odbornom výcviku dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych predpisov, interných predpisov prevádzkovateľa odborného
výcviku, predpisov voblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpisov
protipožiarnej
ochrany
a
predpisov
upravujúcich
vstup
na pracoviská
prevádzkovateľa odborného výcviku.

článok V.
Povinnosti prevádzkovatel'a odborného výcviku
1. Prevádzkovateľ odborného výcviku zabezpečí žiakov SOŠP HE predpísanými
osobnými ochrannými prostriedkami
okrem pracovného odevu, pracovnej obuvi
a pracovných rukavíc.
2. Prevádzkovateľ odborného výcviku zabezpečí pred prvým vstupom žiakov SOŠP HE
na svoje pracoviská odborné školenie z interných predpisov prevádzkovateľa
odborného výcviku, z predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
z predpisov protipožiarnej ochrany a z predpisov, ktoré upravujú vstup na pracoviská
prevádzkovateľa odborného výcviku.
3. Pri poškodení zdravia a vzniku pracovného úrazu žiaka SOŠP HE je prevádzkovateľ
odborného výcviku povinný postupovať v zmysle ustanovenia § 17 zákona číslo
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení

niektorých zákonov a vznik pracovného úrazu bezodkladne ohlásiť riaditel'ovi SOŠP
HE alebo jeho zástupcovi.
4. Počas odborného výcviku vytvorí prevádzkovatel' odborného výcviku pre žiakov
SOŠP HE vhodné pracovné prostredie, pričom im zabezpečí aj možnosť prezliekania
sa a vykonávania základných hygienických potrieb, ako aj vhodné priestory na ich
stravovanie.
5. Pri skupinovej výuke zabezpečí prevádzkovatel' majstrovi OV, ktorý je zamestnancom
SOŠP HE a žiakom SOŠP HE vhodný a prevádzkyschopný dopravný prostriedok na
odvoz žiakov zo školy na svoje prevádzkové pracovisko počas výkonu práce, ktoré sú
špecifikované v čl. II. bod l tejto dohody. Odvoz bude zabezpečený na vlastné náklady
prevádzkovateľa.
Článok VI.
1. Praktické vyučovanie
bezodplatne.

žiakov

SOŠP

HE

sa vykonáva

u prevádzkovatel'a

OV

článok VI.I.
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda sa uzatvára na obdobie školského roka 2019/2020, pričom v čase
školských prázdnin sa odborný výcvik nevykonáva.
2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými
stranami.
3. Túto dohodu je možné zmeniť a doplniť len písomným dodatkom k nej po súhlase
oboch zmluvných strán.
4. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie
obdrží škola ajedno vyhotovenie obdrží prevádzkovateľ odborného výcviku.
5. Zmluvné strany si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju
slobodne podpísali.
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