..,.

UNIVERZITAPAVLAJOZEfAŠAfÁRIKA
V KOŠICIACH

Zmluva o spolupráci
uzatvorená v súlade s ust. § 51 zákona c. 40/1964 Zb. - Obciansky zákonník v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 37 odsek 2 zák. c. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(dalej len "zmluva")

CI. I
Zmluvné strany
1. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
sídlo:
Šrobárova 2,041 80, Košice
štatutárny zástupca: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. - rektor
ICO:
00397768
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, c. ú. 7000241690/8180
(dalej len "UPJŠ")

a
2. Gymnázium
sídlo:
Duchnovicova 13, 068 O1 Medzilaborce
štatutárny zástupca: PhDr. Vladimír Tarca
ICO:
00161055
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko a.s. 8826523111/5600

(dalej len "cvicnáškola").
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Cl. II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpecení priebežných
a súvislých pedagogických praxí študentov Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
(dalej len "PF UPJŠ ") a študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach (d'alej len" FF
UPJŠ").

Cl. III
Ciel praxe
Cielom pedagogickej praxe, ako súcasti pedagogicko-profesijnej zložky ucitelského
vzdelávania, je rozvoj profesijných kompetencií študentov a konfrontácia ich teoretických
vedomostí, predmetných schopností a skúseností so školskou praxou.
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Cl. IV
Zabezpecenie podmienok pre realizáciu pedagogickej praxe
l. Cvicná škola sa zaväzuje:
a) vytvorit podmienky pre realizáciu pedagogickej praxe študentov PF UPJŠ a FF UPJŠ
podla tejto zmluvy;
b) umožnit svojmu pedagogickému zamestnancovi - cvicnému ucitelovi, ktorý spÍna
nasledujúce podmienky:
profesijná pedagogická spôsobilost;
pedagogická prax minimálne 5 rokov
vykonávanie odborného vedenia študentov pocas ich pedagogickej praxe,
c) umožnit cvicnému ucitelovi zúcastnit sa prípravného a hodnotiaceho stretnutia
cvicných škôl,
d) oboznámit študentov v den ich nástupu na prax s predpismi o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri práci v podmienkach cvicnej školy v súlade so zákonom c. 124/2006 Z.z.
o bezpecnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona c 311/2001 Z.z. - Zákonník práce v znení
neskorších predpisov;
e) zabezpecit potvrdenie písomného hodnotenia študenta riaditelom školy, ktoré
spracoval cvicný ucitel,
f) umožnit povereným zamestnancom UPJŠ kontrolu priebehu praxe.
2. UPJŠ sa zaväzuje:
a) pripravit študentov na pedagogickú prax podla platných pedagogických dokumentov
a kontrolovat študentov pocas vykonávania praxe;
b) poskytnút cvicnej škole informácie o obsahu a požiadavkách praxe, ktoré majú
študenti splnit;
c) uzatvorit dohodu o vykonaní práce s vybraným cvicným ucitelom v zmysle odseku 1
písm. b) tohto clánku v nadväznosti na Metodiku rozpisu dotácie zo štátneho rozpoctu
SR pre verejné vysoké školy,
d) uhradit cvicnej škole výdavky na materiálne a administratívne zabezpecenie
pedagogických praxí v zmysle Metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpoctu SR pre
verejné vysoké školy,

e) poucit študentovo:

.

podmienkach a požiadavkách na pedagogickú prax;
dodržiavaní pracovného režimu na pracovisku cvicnej školy a plnení si povinností
vyplývajúcich z obsahovej náplne praxe;
rešpektovaní pokynov cvicného ucitela a kompetentných zamestnancov cvicnej
školy, kde sa pedagogická prax realizuje.
Cl. V
Druh pracovnej cinnosti a dÍžka pedagogickej

praxe

l. Zmluvné strany sa dohodli, že študenti budú pocas pedagogickej praxe vykonávat
cinnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom v škole alebo školskom zariadení
v súlade s ich odborovou špecializáciou.
2. Vyucovanie a výchovno-vzdelávacia práca v podmienkach pedagogickej praxe bude
prebiehat pocas zimného a letného semestra príslušného akademického roka.
Harmonogram pedagogickej praxe, ktorý tvorí samostatnú Prílohu c. l tejto zmluvy, sa
bude každorocne aktualizovat.
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Cl. VI
Financný príspevok a platobné podmienky
l. UPJŠ sa zaväzuje uhradit cvicnej škole náklady na materiálne a administratívne
zabezpecenie pedagogických praxí v súlade s Metodikou rozpisu dotácie zo štátneho
rozpoctu SR pre verejné vysoké školy vo výške 0,66 € na jednu hodinu rozboru.
2. UPJŠ sa zaväzuje uhradit náklady podl'a odseku 1 tohto clánku na základe výkazu
o realizácii pedagogickej praxe do 14 dní odo dna jeho dorucenia. Vzor výkazov podla
druhu vykonávanej praxe tvorí Prílohu c. 2 tejto zmluvy.

CI. VII
Záverecné ustanovenia
l. Právne vztahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
c. 40/1964 Zb. Obciansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Táto zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu štatutárnymi orgánmi zmluvných strán
a úcinnost dnom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV
SR.
3. Túto zmluvu je možné ukoncit dohodou obidvoch strán alebo písomnou výpovedou.
Výpovedná lehota je tri mesiace a zacína plynút prvým dnom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoved dorucená. Výpovedou sa žiadna zo
strán nezbavuje konkrétnych záväzkov predtým právoplatne dohodnutých.
4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch exemplároch, pre obe zmluvné strany po dve
vyhotovenia.
5. Nadobudnutím
úcinnosti
zmluvy stráca platnost Zmluva o spolupráci uzavretá medzi
,.
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V Medzilaborciach, dna 19.04.2012
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za cvicnú školu

V Košiciach dna .............
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prof. MUDr. Ladislav Mirossay,
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