
Zmluva Č. 02/ DV/2019
o duálnom vzdelávaní

uzatvor ná podľa § 16 zákona Č. 61/2015 Z. z. o odbornčm zdelá ani a príprave
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len "zákon"

Zmluvné strany:

Škola:
'0 ídlom:
za túpená:
IČO:
DI :
banka:
číslo účtu:
zriad ovacia listina: vydaná oo.

(ďalej len "škola") 

Stredná odborná škola technická - Míiszaki Szakkôzépiskola
sterházyovcov 712/1 O 924 34 Galanta

Ing. Beáta Kis ová, riaditeľka školy
158984
202 J 009265 / K 2021009265
štátna pokladnica
70000495316/8180
V Trnave, dňa : 01.07.2002

a

Zamestnávateľ:
so. ídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
banka:
čí lo účtu:

Auto crvis PAMIS S.I·.O.
Čepen ká 12. 926 Olered'
Milan Pa torek, konatel'
47821 761

K 20241 ) 1 199
Če ko lovenská obchodná banka

K8875000000004020267640
zapísaný v obchodnom registri vedenom pri Okre nom úde Trnava, odd. Sro, ložka Č. 4637/T
regi rrácia: 03.07.2014
regi tračné číslo o v dčen ia pr O: 129/ DV I A Pz/20 19
(ďalej len ., zame 'fnávale!''') 

Článok I.
Predmet zmluvy

l. Predmetom zmluvy je záväzok zame tná ateľa poskyto ať žiakom kol praktické yučovanie na oje
náklady a zodpovedno ť a zá äzok školy po kytovať žiakom teoretické vyučovanie a organizovať
a koordinovať odborné vzdelávanie a prípravu žiako v y téme duálneho vzdelá ania.

Článok ll.
Odbor vzdelávania

v ktorom sa bude poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania

l. Zamestnávate!' bude poskytovať žiakom školy praktické v učovanie v dboroch vzdelá ania, ktoré sú
uvedené v osvedčení o spô obilo ti zame tná atel a po kyto ať praktické yučovanie systéme
duálneho vzdelávania (dalej len ,0 vedčenie"):

UV b . lbce ny or or
Kód Názov Forma Dížka

Stupeň Doklad o získanom
odboru odboru štúdia Y túdia dosiahnutého vzdelaní/od hornej
štúdia štúdia vzdelávania kvalifikácii

2487 H autoopravár rredné vysvedčenie o záverečnejdenná 3 rok I odbornéOl - mechanik vzdelanie
skúške/výučný list

2487 H autoopra ár tredné vysvedčenie o záverečnejdenná .., roky odborné0_ - elektrikár vzdelanie
kú ške/v . učný I ist



2. Výchovu a vzdelávanie žiako v rozsahu praktického vyučovania u zamestnávatel'a a teoretického
yučovania v kole budú zmluvné trany poskytovať žiakom v ystérne duálneho vzdelávania podl'a

školských vzd lávacich programo pre príslušný tudijný odbor a učebný odbor uvedený v bode 1 tohto
článku zmluvy. Škola poskytne zamestnávateľovi v jednom vyhotovení príslušné školské vzdelávacie
programy tlačenej verzii ajedenkrát formou emailu na adresu pamis@po t. k vo formáte PDF
najne kôr do konca augu ta pred začiatkom poskytovania praktického vyučovania a ná ledne pri zmene
školského vzdelávacieho programu vždy do konca augusta príslušného kalendárneho roka, v ktorom bola
zmena chválená.

Článok 111.
Forma praktického vyučovania

1. Praktické vyučovanie bude zamestnávate" poskytovat jednotlivých odboroch štúdia formou:

Učebný odbor

Kód odboru Názov odboru štúdia Forma praktického vyučovania
štúdia

2487 H Ol autoopravár - mechanik odborný výcvik
2487 H 02 autoopravár - elektrikár odborn)' výcvik

Článok IV.
Počet žiakov

l. Zamestnávateľ bude na pracovisku praktického vyučovania v súlade s osvedčením poskytovať praktické
vyučovanie v jeden vyučovací delí praktické vyučovanie pre na ledovný maximálny počet žiakov:

Kód odboru štúdia Názov odboru štúdia Maximálny počet žiakov
v jeden vyučovací deň

2487 H Ol autoopravár - mechanik it 
2487 H 02 autoopravár - elektrikár !l../

2. Počet žiakov prvého ročníka príslušného školského roka. ktorým bude zame tnávateľ poskytovať
praktické vyučovanie a zoznam žiakov, s ktorvmi zamestnávateľ uzatvoril učebnú zmlu u a ktorým
bude zamestnávate!' poskytovať praktické vyučovanie jednotli ých ročníkoch štúdia v príslušnom
školskom roku je uvedený prílohe č. l , ktorá je neoddeliteľnou úča ťou tejto zmluvy

Článok V.
Miesto výkonu praktického vyučovania a jeho rozsah

l. Mie tom výkonu praktického vyučovania je pracovisko praktického v_ učovania, ktorým je organizačná
súčasť zamestnávatel a alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateľ vlastnícke právo alebo užívacie
prá o. Praktické yučovanie môže zamestnávate!' poskytovať žiakom aj na pracovisku praktického
vyučovania, ku ktorému má vlastnícke právo alebo užívacie právo organizácia, v ktorej sú združení
viacerí zamestná atelia. Miesto výkonu praktického vyučovania a jeho rozsah sú uvedené v prílohe č.
2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2. Praktické vyučovanie môže zamestnávateľ poskytovať žiakom aj v dielni školy alebo II iného
zamestnávateľa, ak po cet vyučovacich hodín praktického vyučovania vykonávaného v dielni alebo
ti iného zmluvného zamestnávateľa, neprekročí v dielni 50 % a u iného zamestnávateľa 50 % z
celkového po tu hodín praktického vyučovania žiaka počas celej dlžky štúdia žiaka. Zamestnávateľ
písomne oznámi zákonnému zá rupcovi neplnoletého žiaka a žiako i výkon praktického vyučo ania
v škole alebo II iného zamestnávateľa, pôsob organizácie a časový harmonogram praktického
vyučovania.
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3. Ak to yžaduje charakter povolania, na ktoré sa žiak v príslušnom odbore štúdia pripravuje moze sa
odborný výcvik doča ne ykoná ať aj na inom mi te výkonu produktí nej práce určenom
zamestnával ľom. Pri zmene miesta výkonu praktického vyučovania je zamestnávateľ povinný
zabezpečit bezpečno ť a ochranu zdravia pri práci žiaka podľa § 25 ods. 5 zákona. Iné mie to výkonu
praktického vyučo ania preukázateľne oznamuje zarne tnávatel zákonnému zástupcovi neplnoletého
žiaka a žiak vi pôsobom uvedeným vo vnútornom poriadku pracoviska praktického vyučovania.

4. Odborný' c ik bude zame tnávateľ poskytovať v rozsahu uvedenom v učebných osnovách predmetu
odborn' výc ik v škol kom vzdelávacom programe pre pd lu ný odbor vzdelávania, v ktorom sa žiak
pripravuje a podľa zrnlu n 'mi stranami dohodnutej organizácie praktického vyučovania v jednotlivých
yučovacích mesiacoch.

Článok VI.
Po čet majstrov odbornej výchovy, hlavných inštruktorov a inštruktorov

l. Odborný V)'C ik bude zamestnávateľ vykonávať pod vedením majstra odbornej výchovy, inštruktora a
hlavného in truktora.

2. Počet a zoznam majstre odbornej výchovy, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa, a pod vedením
ktorých budú žiaci ykonávať praktické vyučovanie u zamestná ateľa v rozsahu meno, priez i ko
a dátum narodenia, je uveden' prílohe č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. Počet a zoznam maj trov odbornej výchovy, ktorí sú zamestnancami kol ~ a pod vedením ktorých budú
žiaci ykonávat' praktické vyučovanie u zarne tnávateľa v rozsahu meno priezvisko a dátum narodenia,
je uveden' prílohe. 3 ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

4. Počet a zoznam hla ných in truktorov a inštrukt rov, pod edením ktorých budú žiaci vykoná ať
praktické vyučo anie u zamestnávateľa rozsahu meno. priezvi ko a dátum narodenia, je u edený
v prílohe č. 3, ktorá je neoddeliteľnou účasťou tejto zrnlu y.

Článok vn.
Časový harmonogram praktického vyučo ania

l. Praktické /učovanie bude zamestnávateľ po kytovať podľa ča ového harmonogramu praktického
vyučovania úlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných školách.

2. kola a zame inávateľ najneskôr do 1.8. kalendárneho roka pred začiatkom školského roka
spracujú ča ový harmonogram praktického yučovania. Zamestná ateľ zapracuje návrh časového
harmonogramu praktického vyučovania do nútorného poriadku praco i ka praktického vyučovania
zamestnávateľa v súlade' § 21 od . 6 zákona.

3. Praktické učovanie bude zame tnávateľ poskytovať podľa rozvrhu vyučovacích hodín spracovaného
školou polupráci o zamestná ateľorn. Rozvrh vyučovacích hodín z erejní kola vo s ojich
priestoroch a na svojom webo om ídle. Roz rh vyučovacich hodín kola poskytne zamestnávateľo i
formou emailu na adresu pamis~w,)( st.. k najne kôr do 1.9.príslušného školského roku. Rozvrh
vyučovacích hodín obsahuje zaradenie a poradie vyučovacích predmeto na jednotlivé vyučovacie dni
v kalendárnom týždni. R zvrh vyučovacich hodín môže b. ť rozpísaný na párny a nepárny kalendárny
týždeň am ratne. Harmonogram triedania dní teoretického yučo ania a praktického yučovania je
uvedený v k I kom vzdelá acom program .

Článok vm.
Spôsob účasti hla ného inštruktora, inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka

l. Prospech žiaka predmete odborný V)Jc ik, ktor; zodpovedá forme praktického vyučo ania, 'a
klasifikuje stupňami: I - ýborný, 2 - chválitebný. 3 - dobr)', 4 - dostatočný, 5 - nedostatočný.
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2. Hla ný in truktor alebo in truktor praktického vyučovania pracováva hodnotiaci list žiaka ako podklad
pre účasť hla ného in truktora alebo inštruktora na klasifikácii a hodnotení žiaka ktorý je uvedený

prílohe Č. 4, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Príloha Č. 4 obsahuje aj iné vzory
dokumentá ie k praktickému yučo aniu. ktorá podl'a dohod zmlu ných strán môže byť používaná
v rámci pln nia zmlu y alebo nahradená inou formou dokumentácie.

3. Kla ifikáciu prospechu žiaka ktor' v konáva praktické yučo anie pod vedením hlavného inštruktora
alebo inštruktora koná a na základe podklado a ďal ích informácií od hla ného inštruktora alebo
inštruktora určený majster odbornej výchovy, ktorý je zarne tnancorn zamestnávateľa, alebo majster
odbornej ýcho y, ktorého určil riaditel' škol podľa § 9 od .3 zákona ak zarne tnávateľ nezame tnáva
pedagogického zarne tnanca.

4. Klasifikáciu žiaka na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa zamestnávateľ písomne oznamuje škole
minimálne 4 krát za školský rok termínoch určen 'ch školou, ktoré zodpovedajú termínom hodnotenia
a klasifikácie žiaka za pd lu né klasifikačné obdobie ( rvrťročné a polročné hodnotenie a klasifikácia
žiako ).

Článok IX,
pôsob finančného zabezpečenia praktického vyučovania v dielni

l. Spôsob finančného zabezpečenia praktického vyučovania, ktoré sa poskytuje žiakom v dielni školy pod
vedením majstro odbornej ýcho y, ktorí sú zamestnancami školy, o forme úhrady zodpovedajú ej
časti náklad na takto po kytované praktické vyučo ani dielni školy, je upravený v prílohe č. 5,
ktorá je neoddeliteľnou súča ťou tejto zmluvy.

Článok X.
pôsob finančného zabezpečenia praktického vyučovania
vykonávaného na pracovisku praktického vyučovania

pod edením majstrov odbornej výchovy, ktorí sú zamestnancami školy

l. pô ob finančného zabezpečenia praktického v učovania. ktoré a po k tuje žiakom na pracovisku
praktického vyučovania pod vedením majstrov odbornej výcho y, ktorí ú zamestnancami školy vo
forme úhrady zodpovedajúcej ča ti náklado na takto po k to ané praktické vyučovanie na praco i ku
praktického lIČO ania,je upraven' prílohe č. 5, ktorá a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmlu

Článok Xl.
Finančné zabezpečenie žiaka a hmotné zabezpečenie žiaka

l. Zamestná ateľ po kytne žiakom, ktorými uzat oril učebnú zmluvu podľa § 19 zákona finančné
a hmotné zabezpečenie žiaka.

2. Zamestnávate!' poskytne žiakom o obné ochranné praco né pomôck ne yhnutné na ochranu zdravia
pri práci a to najmenej roz ahu, ktor' zodpovedá roz ahu poskytovania o obných a ochranných
pomôcok zame tnancovi zamestnávateľa. ktorý vykonáva povolanie. na ktoré sa žiak pripravuje.

J. Zamestná ateľ zabezpečí žiakom p . údenie zdravotn J, zmy lovej a psychologickej spôsobilo ti žiaka
ak si to vvkon praktického učo ania a príprava na povolanie zhľadom na charakter po olania
vyžaduje.

4. Zamestná ateľ po kytne žiakom, ktorí na praktickom v ucovaní v konávajú produktívnu prá II odmenu
za produktí nl! prácu za podmienok dohodnutých učebnej zmluve so žiakom a za podmienok
určených interným predpisom zamestná ateľa, najmenej o ýške 50% minimálnej hodinovej mzdy.

5. Zamestná atel' poskytne žiakom podnikové štipendium za podmienok dohodnutých v učebnej zmluve
o žiakom a internom predpi e zamestnávate ra.

6. Zamestná at l' po kytne žiakom travovanie v ča e praktického vyučovania súlade ustanoveniami
zákona a s intern '111 predpi orn zarne tná areľa,
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7. Žiakom, ktorí budú v úvi lo ti výkonom praktického vyučovania ubytovaní v školskom internáte,
zamestnávateľ poskytne náhradu náklado na školský int rnát a náhradu cestovného za podmienok
dohodnutých so žiakom učebnej zmluve a v iuternorn predpi e zamestnávateľa.

8. Základný roz ah po kytovania hmotného a finančného zabezpečenia žiakov je upravený v prílohe č. 6,
ktorá je neoddeliteľnou súča ťou tejto zmluvy.

Článok XII.
Spôsob účasti zamestnávateľa na záverečnej skúške a odbornej zložke maturitnej skúške

l. Ukončovaní štúdia žiakov učebnou zmluvou sa bude u kutočňo ať záverečnou skúškou a maturitnou
kúškou podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a zd lá ani (škol ký zákon) a o zmene a doplnení

niektorých zákono znení ne kor ich predpi o (ďalej len ,.školsk' zákon') a vyhlášky Č. 318/2008
Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskor ich predpi o .

2. Praktická časť skúšky a uskutoční na praco isku praktického yučovania zamestnávateľa, Organizáciu
ukončovania túdia zabezpečí škola spolupráci O zamestná ateľorn. Zamestná ateľ je povinn)'
vyt oriť prie torové a materiálno-technické podmienky na vykonanie praktickej časti kúšky na svojom
pracovi ku praktického yučovania.

3. Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť 'kol najneskôr do 30. apríla kúšajúceho zástupcu
zamestná atel'a ktorý bude členom skú obnej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky
a skúšajúceho zástupcu zame tnávateľa, ktor' bude členom skú obnej komi ie pre zá erečnú skúšku.
Skú ajúci zá tupca zarne tnávateľa mu í plňať predpoklady určené u tano eniami § 81 a 83
školského zákona.

Článok XIII.
Spôsob zabezpečovania vzájomných práva povinnosti zmluvných strán

l. Po uzat orení tejto zmlu y zame tná ateľ a škola zverejnia na ojich webo ých sídlach oznámenie
o možnosti absolvovať odborné zdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo
v príslušnom učebnorn odbore v systéme duálneho vzdelávania podľa § 17 ods. I zákona.

2. Škola v spolueráci so zarn tnávateľom vypracuje školský zdelávací program pre príslušný odbor
vzdelávania. Skola pri vypracovaní škol kého vzdelávacieho programu zohľadňuje požiadavky
zamestná ateľa týkajúce a najmä:

proti lu absolventa vzdelá acieho programu,
podielu praktického vyučovania z celkového počtu yučo acích hodín za štúdium,
kladby odborných predmetov odborného zdeJávania a obsahu odborného vzdelávania, ktoré

zohľadňujú vzorový učebn' plán a vzorové učebné osnovy, ak sú pre príslušný odbor
vzdelávania pracované.

3. Škola určí spolu o zamestná ateľom v rámci prípravy prijímacieho konania počet žiakov na prijatie,
ktorým zarne tnávateľ bude po kytovať praktické vyučovanie v ystéme duálneho vzdelávania, formu
prijímacej kúšk . jej obsah čl rozsah podľa vzdelá acích štandarde štátneho vzdelá acieho programu
odboru vzdelávania základnej škole, jednotné kritériá na úspe né ykonanie skúšky a o tatné
podmienky prijatia na štúdium pre ba termíny prijímacieho konania úlade s ustanoveniami
školského zákona, ktor' škola zver jní na vojom webovom sídle naj ne kôl' do J l. marca kalendárneho
roka.

4. kola určí pre k ordiná iu praktického vyučovania u zamestná ateľa s teoretickým vyučovaním kole
a na metodické usmerňovanie zamc tnan 'ov zamestnávateľa vykonávajúcich praktické vyučo anie
minimálne jedného pedagogického zamc .tnanca školy. Zamestnávate l' umožní pedagogickému
zame tnane vi škol , ktorý a preukáže pi omným poverením koly, ykonávať koordináciu
praktického vyučovania s teoretickým vyučovaním v priestoroch zodpovedajúcich pracovisku
praktického vyučovania. Zame tná atel' preukázateľne poučí určeného pedagogického zamestnanca
školy, ktorý má povolený v tup do prie torov zamestnávateľa, o pravidlách bezpečno ti a ochrany
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zdravia pri práci týkajúcich sa zamestnancov iných zamestná ateľov a o po innosti zachovať
mlčanlivo ť o kutočno tiach, ktorými a oboznámi pedagogický zamestnanec školy rámci svojej
úča ti na praktickom vyučovaní v prie toroch zame tnávateľa a ktorých prezradenie by mohlo pôsobiť
zamestnávateľovi škodu a upozorní ho na jeho povinnosť konať tak, aby tieto skutočno ti neboli
vyzradené tretej o obe, pričom je tento poveren' zame tnanec "koly povinný zachovávať mlčanlivosť
aj po skončení výkonu ojej činnosti súvisiacej s praktickým vyučo aním u zamestnávateľa. V prípade,
že pedagogický zamestnanec koly poruší pok ny zame mávatel a, po innost zachovávať mlčanlivosť
alebo obchodné rajom tvo zamestnávateľa, je zamestnávateľ oprávnený odmietnuť ďalšie pôsobenie
tohto pedagogického zame tnanca vo svojich prie toroch a zakázať mu stup na miesto výkonu
praktického yučovania. Mlčanli o ť a nevzťahuje na zákonom stanovené kutočno ti (ohlasovacia
povinnosť). O v etkých týchto skutočno tiach je škola po inná svojho zame tnanca riadne poučiť.

5. Zamestná ale! a škola a budú vzájomne bezodkladne informovať o všetkých náležitostiach týkajúcich
a plnenia i kol kých povinno tí žiaka s učebnou zmluvou na praktickom vyučovaní a na teoreti kom

vyučovaní ako aj o zmenách organizácie praktického a teoretického vyučovania, ktoré môžu o pl niť
organizáciu a ča ový harmonogram praktického vyučovania alebo teoretického vyučovania. Škola
určeným zame tnancorn zarne tná ateľa za účelom 'men týchto informácií umožní využi ať
informačn' ystérn školy.

6. Zamestná ateľ môže odmietnuť II oľnenie žiaka z praktického vyučo ania na akciu organizovanú
kolou, ak b to o plyvnilo chod pr vádzky zamestnávateľa alebo by to malo vplyv na kvalitu

a 'sledok praktického yu ovania žiaka.

Článok xrv.
Doba, na ktorú sa zmluva uzatvára

l. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 11.9.20 c, 6
2. Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmlu a uzatvorená, možno zmluvu ukončiť písomnou výpoveďou

z dôvodo podľa čl. V tejto zmlu J ýpovednou dobou jeden me iac.

Článok XV.
Spôsob ukončenia zmluvného vzťahu

l. Zamestnávate!' môže ypo edat' zmluvu podľa § 16 od .5 zákona ak:

a) arno právny kraj neurčí pre študijný odbor alebo pre učebný odbor. v ktorom zamestná ateľ
po kytuje praktické učo anie. triedu pr ého ročníka podľa § 31 ods. 2 zákona,

b) škola prestala pÍňať podmienky ur ené norrnativorn materiálno-technického a priestorového
zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom pre študijný odbor alebo pre učebn)' odbor,
v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie,

c) škola zabezpečuje teoretické vyučovanie odborného vyučovacieho predmetu študijného odboru
alebo učebného odboru, v kt rom zarne tná atel' posk tuje praktické yučovanie, pedagogický nl
zame tnancom, ktorý ne plňa k alifikačné predpoklady podl'a zákona Č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zarne tnancoch a odborných zarne tnancoch,

d) škola bola vyradená zo siete "kôl loven k j republik alebo
e) škola opakovane porušuje svoje po innosti yplývajúce zo zmluvy.

2. Škola môže vypovedať zmluvu podľa 16 ods. 6 zákona ak:

a) zriaďo ateľ škol rozhodol O zmene typu príslušnej strednej odbornej kol_ na iný typ strednej
odbornej školy,

b) zanikla pôsobilosť zarne tnávateľa podľa l S od . I písm. a) zákona a zamestnávate! nepožiadal
o opakované overenie pô obilo ti zarne tnávateľa podľa zákona,

c) zanikla spô obilo ť zame tná atel'a podľa § 15 od . I pí m. c) prvého b du, druhého bodu alebo
štvrtého bodu zákona alebo

d) zame tnávateľ opakovane porušuje voje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

3. Práva a po inna ti zo zmlu y prechádzajú na právneho nástupcu zmluvnej strany.
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Článok XVI.
Doručovanie

l. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zm luvnou stranou, ktorej bola adre ovaná. Za dei; doručenia
pí omnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zá ielka doručenkou sa považuje takisto
deň:

a) ktorom táto zmluvná trana ju odoprela prijať,
b) v ktorom sa dostala do di ipozičnej féry adre áta (L j. kedy sa mal možnost' oboznámiť

o zásielkou),
c) v ktorý bola na nej zame mancom pošty v značená poznámka, ,adr át a odsťahoval" .

..adre át je neznámy" alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená
nedoručiteľno ť zásielky.

2. Písomnosti doručované prostredníctvom faxu a považujú za doručené dňom doručenia uvedeným na
ytlačenej práve o ich ú pešnorn odoslaní. V prípade emailové] komunikácie sa považuje pí omnosť

za doručen ú v deň úspešného odoslania emailo ej prá na určenú ernailo ú adresu, aj keď sa adresát
s obsahom emailovej správ neoboznámil.

3. Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznámiť zmenu adres na doručovanie. čísla faxu a
elektr nickej adre y (e-mail) lehote do 14 kalendárnych dní od ich zmeny. k zame rná ateľ alebo
škola v stano enej lehote druhú tranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie písomností za riadne
vykonané na po lednú známu adresu.

ČlánokXVU.
Záverečné ustanovenia

l. Zmlu a nadobúda platnosť a účinno r' dňom podpi II zmluvy oboma zmluvnými stranami.

2. Prípadné zmeny zmluvy a zmeny prílohy Č. 5 a vyhotovujú vo forme riadne očíslovaných písomných
dodatkov, ktoré musia byť podpísané oboma zrnlu nými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že
prílohy č. l, 2, 3 4, a 6 nie je potrebné meniť formou dodatkov k tejto zmluve a budú menené tak, že
kola pracuje znenie príloh najne kôl' do 31.8. aktuálneho kalendárneho roka alebo iných

dohodnutých termínoch a takto zmen né prílohy č. l 2,3,4 a 6 doručí zarne tná ateľovi. Prílohy č. 1,
2.3,4 a 6 sa stávajú neoddelitel nou súča ťou zmluvy v momente doručenia zamestná ateľovi.

3. Právne vzťahy tejto zmluve neupravené a riadia ustanoveniami zákona, zákona o výchove
a vzdelávaní, zákona o štátnej správe v školst e a škol kej amospráve, Obchodného zákonníka
a ostatných úvisiacich prá u ch pr dpiso v ich platnom znení. parné otázky týkajúce sa predmetu
tejto zmlu y zniknuté poča realizácie praktickéh yučovania a teoretického vyučovania v zrn sie
tejto zmlu ya súvislosti nimi budú rie iť iba zá tup ovia zmluvných trán na to po erení zo strany
riaditel'a školy a štatutára zame tnávareľa.

4. Zmluva je vyhotovená v doh rovn pi och, po jednom pre zamestná ateľa a školu,

5. Zmluvné tran vyhla ujú, že i túto zrnlu II prečítali,jej ob ahu porozumeli považujú ju za do tatočn
jasnú, určitú a zrozumiteľnú, neuzat árajú ju v tie ni a ani za nápadne nev 'hodn' ch podmienok, pričom
na znak toho, že táto zmlu a zodpovedá ich kutočnej a slobodnej vôli, túto podpisujú.

7



V Galante, dňa: 1":O~ .:,~Slh~l.nt:l. V Galante, dňa: 13.09.2019

Prílohy: 

l. Počet žiakov l. r čníka a zoznam žiako "koly. ktor' mi zame tná ateľ uzat oril učebnú zmlu u a ktorým
bude zamestnávate l' po k tovar' praktické vyučovanie.

2. Počet a zoznam maj tro odbornej ýchov. ktorí sú zame tnancami zamestnávateľa a pod edenírn
ktorých budú žiaci yk návať praktické yučo anie u zame iná areľa. Počet a zoznam majstre odborn j
výchovy, ktorí sú zame tnancami koly a pod vedením ktorých budú žiaci ykonávaľ praktické vyučo an ie
II zamestnávateľa. Počet a zoznam hlavných inštruktoro a inštruktorov pod vedením ktorých budú žiaci
vykonávať praktické vyučovanie II zame tnávateľa,

3. Časov; harmonogram praktického v učovania.
4. Hodnotiaci list žiaka ako podklad pre úča ť hlavného inštruktora alebo inštruktora na klasifikácii a

hodnotení žiaka.
5. Spô 'ob finančného zabezpečenia časti prakti kého v_ učovania, ktorá a bude po dohode zrnlu ných strán

vykoná ať v dielni školy. pô ob finančného zabezpečenia majstrov odbornej výchovy. ktorí sú
zamestnancami "koly a pod ved ním ktorých bude zame tnávatel' vykonávať praktické yučo anie na
pracovisku prakti kého yučovania.

6. Finančné zabezpečenie žiakov a hmotné zabezpečenie žiako .
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