
  Z M L U V A  
o poskytovaní praktického vyučovania č. 3/2016 

_______________________________ 

 

Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, 949 05 Nitra, 

IČO: 42114985 DIČ: 2022445799  

zastúpená 

Ing. Oľgou Hodálovou, riaditeľkou školy 

 

a 

 

ORGANIZÁCIA : Menzi Muck Slovakia, a.s., PO BOX 7, Hlohovecká 4, 451 41 Lužianky,  

IČO: 36537365 

zastúpená 

  Christopherom Terle, konateľom 

 

 

uzatvárajú na základe zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 

zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania 

 

žiakov SOŠ polytechnickej Nitra na pracovisku organizácie 

 

Menzi Muck Slovakia, a.s., PO BOX 7, Hlohovecká 4, 451 41 Lužianky 

 

Obsah zmluvy :  

 

A.   O R G A N I Z Á C I A : 

 

1. Odborný výcvik sa uskutoční v súlade so školským vzdelávacím programom študijných odborov 2413 

K mechanik strojov a zariadení a 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, 

vybavením učebných priestorov určených normatívom materiálno-technického a priestorového 

zabezpečenia, učebnými osnovami tvoriacimi profil absolventa Strednej odbornej školy  polytechnickej 

Nitra vyššie uvedených študijných odborov v súlade s predmetom činnosti organizácie, ktorý zodpovedá 

obsahu vzdelávania v študijných odboroch so zameraním činnosti organizácie.  

2. Praktické vyučovanie sa uskutoční formou odborného výcviku na  pracovisku organizácie: Menzi Muck 

Slovakia, a.s., PO BOX 7, Hlohovecká 4, 451 41 Lužianky. 

3. Časový harmonogram odborného výcviku je od 7.00 hod. do 14.00 hod. u žiakov štvrtých ročníkov              

a u žiakov tretích ročníkov od 7.00 hod. do 13.00 hod.   

4. Zabezpečí vo svojich prevádzkach v čase od 25. 01. 2016 do 30. 06. 2016  požadované  podmienky na  

vykonanie odborného výcviku žiakov štvrtého ročníka študijného odboru 2413 K mechanik strojov 

a zariadení a žiakov tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru 2426 K programátor obrábacích 

a zváracích strojov a zariadení. 

5. Počet žiakov, ktorí sa zúčastnia odborného výcviku je 5, z toho 5 chlapcov a 0 dievčat. 

6. Zabezpečí cez poverených pracovníkov majstrov odbornej výchovy úspešné splnenie cieľov praktického 

vyučovania pri dodržiavaní správnych pracovných postupov.  

7. Umožní žiakom uvedeným v pripojenom zozname vstupovať do prevádzkových objektov, v ktorých budú 

pracovať.  

8. Poverí organizovaním odborného výcviku svojich pracovníkov: Ivana Šímu, tel. kontakt: 0905872160 

a Ing. Pavla Prsteka  tel. kontakt:037/6921129. 

9. Pracovníci poverení vedením praktického vyučovania budú podliehať vedeniu organizácie.  

10. Je povinný pravidelne informovať strednú odbornú školu o žiakoch, ktorí u neho vykonávajú praktické 

vyučovanie a o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom praktického vyučovania. Túto informačnú 

povinnosť plní prostredníctvom pedagogického zamestnanca strednej odbornej školy Mgr. Martina 

Mikuláša. Prospech žiaka na praktickom vyučovaní, ktorý zodpovedá forme odborného výcviku sa 

klasifikuje známkou: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný. 
11. Zabezpečí na svoje náklady osobné ochranné pracovné prostriedky pre každého žiaka.  

12. Odmenu za produktívnu prácu poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50 % až 

100 % z hodinovej minimálnej mzdy podľa § 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z. 

13. Je povinný pri výkone praktického vyučovania zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci žiakov 

a plniť povinnosti ustanovené osobitnými predpismi podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  



14. Zabezpečí školenie žiakov z oblasti ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej 

ochrany (vstupná inštruktáž) v rozsahu stanovenom Zákonníkom práce. 

15. Umožní žiakom vykonávať dohodnutú pracovnú činnosť a poskytne im potrebné pracovné prostriedky  a 

materiál.  

16. Umožní žiakom stravovanie vo svojom stravovacom zariadení za rovnakých podmienok ako svojim 

pracovníkom, pokiaľ títo o stravu požiadajú.  

17. Uvoľní pre žiakov vo svojom zariadení potrebnú kapacitu šatní a hygienických zariadení.  

18. Bez zbytočného odkladu oznámi absenciu ako aj iné nedostatky zo strany žiakov zúčastňujúcich sa 

praktického vyučovania poverenému pracovníkovi  SOŠ polytechnickej,  Novozámocká 220, Nitra. 

19. Uzatvorenú zmluvu možno ukončiť vzájomnou dohodou strednej odbornej školy alebo písomnou 

výpoveďou strednej odbornej školy alebo organizácie s výpovednou lehotou najmenej jeden mesiac.  

 

B.  Š K O L A : 

  

1. Dohodne v spolupráci s povereným pracovníkom organizácie všetky podmienky praktického vyučovania čo    

do obsahu  a rozsahu odborného výcviku.  

2. Poveruje  Mgr. Martina Mikuláša, číslo telefónu 0903967578  vo veci  zabezpečenia praktického vyučovania.  

3. Pripraví žiakov na práce, ktoré budú počas praktického vyučovania vykonávať a aplikuje získané skúsenosti  

žiakov z prevádzky  praktického vyučovania na teoretickom vyučovaní.  

4. Poučí žiakov o dôslednosti dodržiavania bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych predpisov.   

5. Poskytne podľa svojich možností v rámci vzájomnej spolupráce technicko-konzultačnú činnosť. 

6. Poverí svojich pracovníkov vykonávať kontrolu a pedagogické usmerňovanie prác v rámci praktického 

vyučovania. Poskytne organizácii prehľad o základnej legislatíve týkajúcej sa praktického vyučovania žiakov 

u právnických osôb. 

 

C.  O B O Z N Á M E N I E    S O    Z M L U V O U :  

 

    S obsahom zmluvy budú oboznámení všetci vedúci pracovníci prevádzkových úsekov, v  ktorých budú žiaci  

    vykonávať praktické vyučovanie.  

 

D.   P R Í L O H A   Z M L U V Y :  
 

    Zoznam žiakov s požadovanými údajmi. 

     

 

E. Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku bola vypracovaná v zmysle 

zákona č. 61/2015 Z.z. o    odbornom  vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

 

 

Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch strán. Vyhotovuje sa v dvoch exemplároch (1x pre organizáciu 

a 1 x pre SOŠ polytechnickú). 

 

  

V………………....................................                                              V Nitre 22. 01. 2016 

  

Za organizáciu :         Za školu : 

 

                                                                                    

..........................................                                                                        …….. …………….........................  

      Riaditeľ (konateľ)                                                                                           Ing. Oľga Hodálová  

                         riaditeľka školy   


