
DOHODA

o zabezpečení odborného výcviku v súlade s ust. § 43 ods. 12 zák. Č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov .

Čl. I
Strany dohody

1. Spojená škola s organizačnou zložkou Odborné učilište
Sídlo: Alejová 6, 040 11 Košice
Zastúpená: Ing. Evou Machoidovou, riaditel'kou školy

J
(ďalej len "OU")

2. Špeciálna základná škola
Sídlo: Rovníková 11, 040 12 Košice
Zastúpená: Mgr. Janou Valenčákovou, riaditel'kou školy

(ďalej len "ŠZŠ")

Čl. II
Predmet dohody

1. Predmetom tejto dohody je zabezpečenie odborného výcviku pre žiakov OU za
podmienok ustanovených v tejto dohode.

2. Odborný výcvik žiakov 1.,11.111. ročníka Odborného učilišťa v učebnom odbore Stavebná
výroba so zameraním na murárske práce sa v školskom roku 2013/2014 bude realizovať
na pracovisku Špeciálnej základnej školy, Rovníková 11, 040 12 Košice, v rozsahu 7
hodín denne.

3. Odborný výcvik bude prebiehať nasledovne:

a) Práca bude vykonávaná v dňoch: pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok v čase
od 7:30 hod. do 14:30 hod.

b) Cvičnú prácu v rámci odborného výcviku bude vykonávať učebná skupina s počtom
žiakov 5,6.

c) Za dodržiavanie režimu vyučovacieho dňa na pracovisku v súlade s platnými
právnymi predpismi zodpovedá majster(ka) odborného výcviku Bc. Milana
Schmotzerová, Miroslav Nemčík. V prípade neprítomnosti majstrov uvedených
v písm. c) tohto odseku bude zabezpečené zastupovanie zo strany OU.

4. ŠZŠ sa zaväzuje zabezpečiť vyhovujúce bezpečné a hygienické podmienky pre žiakov
OU. ŠZŠ je povinná oboznámiť žiakov v deň ich nástupu na prax s predpismi o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v podmienkach pracoviska v súlade s ust.
zákona Č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. OU je povinné zabezpečiť rešpektovanie pracovného režimu na pracovisku ŠZŠ pri
realizácii odborného výcviku.

6. ŠZŠ sa zaväzuje poskytnúť pre žiakov potrebný materiál a pracovné pomôcky bez
nároku na úhradu prevádzkových nákladov. OU požaduje za vykonávanie činností pre
ŠZŠ obed pre žiakov.

7. ŠZŠ zabezpečí priestory pre uloženie zvrškov žiakov a majstra odborného výcviku.



8. OU zabezpečí v plnom rozsahu a na vlastné náklady povinnosti vyplývajúce z predpisov
o BOZP a OOPP podl'a nariadenia vlády SR č.395/2006 Z.z. v rámci odborného výcviku
žiakov v objekte pracoviska (na sprístupnených a dohodnutých miestach).

9. OU si vyhradzuje právo vybrať žiakov z pracoviska na určitý čas pre vlastnú mimoriadnu
potrebu, o čom včas upovedomí druhú stranu dohody.

10. Počas praktického vyučovania je každý žiak povinný dodržiavať ust. zákona č: 124/2006
Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Túto dohodu je možné meniť len písomnými dodatkami takto označenými a podpísanými
zástupcami oboch strán. Dodatky tvoria nedelitel'nú súčasť tejto dohody.

2. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá strana obdrží jedno
vyhotovenie.

3. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť po jej podpise oboma stranami dohody.

V Košiciach, dňa 2. 9. 2013

Ing. Eva Macholdová
riaditel'ka Spojenej školy

Mgr. Jana Valenčáková
riaditel'ka ŠZŠ
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