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Zmlllva

spolupráci

uzatvorenáv súlades ust. $ 51 zákona č.40/l964 Zb' - občianskyziíkonrríkv znení
neskoršíchpredpisovv nadv.iznostina ust. $ 37 odsek 2 zík. č.13712002Z. z, o ýysokých
školácha o zrrrenea doplneníniektoýh zákonov
(d'alejlen ,,zmluvď)
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1. Uniyeřzita Pavl& Jozefa sďárika v Košicirch
síďo:
Šrobrírova
2, 04l 80, Košice
štatutámyzástupca:prof. MUDr. Laďslav Mirossay, DrSc. - rektor
ICO:
0039'7768
pokladnica,č'ú'7000241690/8180
Bankovéspojenie: Štáhla
(ďalej len ,,UPJŠ..)
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2. Gymnízium Antona Prídavka' Komenského 40' 083 01 sabinoY
sídlo:
Komenského40, 083 01 Sabinov
štatutámyzástupca:Mgr. Andrcj Zubrický _ riaditel školy

rco:

00r61152

Bankovéspojenie: PrimaBankaSloverrsko'č.ú.8826642110/5600
(dalej len ,,cvičnáškolď)

čl rr

PÍedmet zm|uvy
Pledmetom teÍo aduly je spolupráca znlur,:rých stTá,npri zabezpečenípriebežných
a súvislých pedagogicl.ých plaxí študentovPrírodovedeckejfakúty L]PJŠv Košiciach
(ďalei len ,,PF UPJŠ..) a študentovFilozofickej fakulty UPJS v Košiciach (ďalej len ,, FF
UPJŠ.).
ČLIII
Ciel' praxe
ciel'om pedagogick€j pŤaxe,ako súčastipedagogicka-profesijnejzložky uěitefského
vzdelávania,je rczvoj profesijnýchkompetenciíštudeniova konfrontácia ich teoretických
so školskoupraxou'
vedomostj-,prcdmetnýchschopnostía skúseností

zab€ z p€ č € n ie

Čl.Iv

podmi€ n ok pře řea|izáciu p€ d agogickej praxe

Cviěná školasa zavázuje:
praxeŠrudentov
a,1 r'yvoriťpodmienkypre realizáciupedagogickej
Pt L'PJŠa F| UPJŠ
podfa tejtoZInlur]:
b) umožniťsvojmu pedagogickémuzamestnancovi_ cvičnémuučiteťovi,ktorý splňa
nasledujúcepodmienky:
- profesijnrípedagogickáspósobiloď;
- pedagogickáprax miniÍ!ílne 5 rokov
lykonávanie odboméhovedenia šhrdentovpočasich pedagogickejpÍaxe'
c) umožniť cvičnémuučiteťovizúčastniťsa príprarrrrého
a hodnoťaceho stetnutia
cvičnýchškól'
d) oboznrímiťštudentovvdeň ich ístupuna prax s predpismío be4lečnostia ocbrane
zdravia pri práci v podmienkachcvičnejškoly v sulade so ziíkonomě. |24/2006 Z'z.
o be4reěnosti a ochrane zdravia pri práci a o zlene a doplneníniektoých ztákonov
v zrreníneskoršíchpredpisov a ziíkona č 3||l200I Z.z. - Zákorojk pláce v zlení
neskoršíchpredpisov;
9) 7abezpečiťpotwdenie písoÍméhohodnotenia študenla riaditel'om školy, ktoré
spracovalcvičnýučiteť,
1) umožniťpoveren}trnzamestnancomUPJŠkonholu priebehupraxe.
)

UPJŠsa zaviizuje:
a) pripraviť študentovna pedagogichi prax poď'a platnýchpedagogickýchdokumentov
a kontŤolovaťštudentovpočaslrykonávaniapraxe;
b) posk1'tr,rúť
cvič ej škole iďoncácie o cbsahu a požiadavkách praxo, l<toiémajú
študentisplniť;
práce s vybraným cvičnýmučitel'omv zmysle odseku 1
c) uzatvoriťdohodu o .vTkonaní
písm.b) tohto člránkuv nadváanostina Metodilor rozpisu dotríciezo štítnehorozpočtu
SR pre verejnélysoké školy,
d) uhradiť cvičnej škole ý<lavky na materiáne a administatí\ale zabezpeěenie
pedagogickýchpraxí v zmysle Metodiky rozpisu doticie zo štátnehorozpočtusR pre
verejnélysoké školy.
e) poučiť
šfudentov
o:
podmienkach
a požiadavkáchna pedagogickuprax;
pracovného
režimuna pracovisku cvičnejškoly a plnenísi povinností
- dodržiavaní
qplývajúcich z obsahovejnáplne praxe;
- rcšpel1ovanípol(}rrov cvičnéhouěitel'a a kompetentnýchzamestnancovcvičnej
školy' kde sa pedagogickápmx realizuje.

Čl.v

Druh pracorTej činnostia dEka pedagogickej praxe
Zmluwé stÍany sa dohodli, že študentibudú počas pedagogickej praxe lykonávať
ěinnosti súvisiaces ýchovno-vzdelávacím plocesom v škole alebo školskom zariadení
v sulades ich odbororoušpecializáriou'
práca v podmienkachpedagogickejprare bude
2. V}učovaniea \"j'cho\'io.vzde|ávacia
prebiehať počas zimného a letného semestťa pdslušného akademického roka.
Harmonogrampedagogickejpra,te,ktoý tvorí samosíatnúPrílohu č' l tejto z u!T, sa
al.tMlizovať.
bude každoročne
l

2

Finančnýprispevok a p|atobnépodmienky
1 . IJPJŠ sa zavázuje uhradiť cúčnej ško1e nIiklady na materiálne a administratí\'ne
zab€zpečenie pedagogichých praxí v súlade s Metoďkou rozpisu dotácie zo štritneho
rozpočtusR ple vercjnélTsoké školyvo výške0,66 € najednu hodinu rozboru.
UPJS sa zavžizujeuhradiť tt.iklady podťa odseku 1 tohto čláoku na záHade ýkazu
o rca|izÁcli pedagogickejpraxe do 14 dní odo dňa jeho doručenia.Vzor výkazov podťa
druhu lrykonávanejpraxe tvoríPrilohu č.2 tejto z u\T.

Čl l'rr

Záverečné
ustanovenia
Pnávne vďahy v tejto zmluve neupmvenésa riadia príslušn]ý'rni
ustanoveniami ziákona
predpisov.
40/|964
Zb.
ztíkomí<
v
znení
neskorších
ě.
oběiďlsky
2. Táto zn uva nadobúdaplaatoď dňomjej podpisu štatuíámymiorgánmi zmluvných strál
a úěinnosťdňom nasledujúcompo <tnijej zverejnenia v centriilnom rcgistri znlúv ÚV
L

sR.

Túto.zmlulrr je možnéukončiťdohodou obidvoch strán alebo písomnouYýpoveďou.
prvým dňom kalendámehomésiaca
V;iporedná lehotaje tri mesiacea zacina p|1.núť
nasledujúcehopo mesiaci, v ktorom bola v'.ýpoveďdoručeú.Výpoved'óu sa,t|adna zo
právop|ame
stránnezbawjekonkrétnych
áv?izkov predn.fon
dohodnutých.
.v1pracovaná
v štyroch €xempllároch, pre obe zÍrlulŤréstÉny po dve
4. Táto zmluva je
ryhotovenia.
L

V Sabinove día:,26.11'2012

V Košiciach
dňa: tr tl' ě,IL
UnirerňtaPavlBJozel,s3|ani
vKc8ltÉťn

Š'.báťč,'&tlfrž.

prof. MUDI. Ladislav Mirossay, DrSc.
rellor

