
ZMLUVA
O SPOLUPRÁCIA ZAPEZPEČENÍ ODBORNEJ PE

PRE ŠTUDENTOVUNIVERZI

  

S9m0

G VYTEráZYMNÁZIVUMŤ
JANA v ALA K Z A ?

Bratislava v: Aai č [,

Komenskéhouniverzita v Bratislave — Fakulta telesnej výchovy a športu
(ďalej len „zmluva“)

Univerzita Komenskéhov Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
Sidlo: Nábr. Arm.gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

Zastúpená: prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD. — dekanfakulty

VŠ zriadená zákonom
IČO: 0039786508
DIČ: 2020845332
IČ DPH: SK2020845332
Číslo účtu: 7000082669/8180

(ďalej len „FTVŠ UK“)

a

Názov organizácie: Gymnázium Jána Papánka

Sídlo: Vazovova 6 , Bratislava 81107

Zastúpená: PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.

IČO: 173 370 46
DIČ: 2020850194

Číslo účtu: SK90 8180 0000 0070 0047 2165
Telefón: 02/577 898 39

(ďalej len „organizácia“)

Uzatvárajú v zmysle 8 37 ods. 2 zákonač. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a
doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov a 8 51 zák. č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v zneníneskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) túto
zmluvu:



Článok|.
Účel a predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní odbornej pedagogickej
praxe študentov FTVŠ UK a možnosť vykonať odbornú pedagogickú prax študentov FTVŠ UK v

organizácii, so súhlasom jej vedenia, pričom organizácia bude cvičným školským zariadením FTVŠ
UK.

2. Účelom tejto zmluvy je naplniť odborný profil absolventov študijných programov učiteľských

študijných odborov, zvýšiť ich odbornosť, upevňovať teoretické vedomosti a získavať praktické

zručnosti, ako aj konfrontovaťteoretické poznatky v úzkom spojení študentovs praxou.

3. Odborná pedagogická prax je súčasťou bakalárskeho alebo magisterského štúdia študentov

príslušného ročníka a vykonáva sa v rozsahu určenom študijným plánom v zimnom alebo letnom

semestri akademickéhoroka.

4. Pracovnou úlohou cvičných učiteľov, ktorých určíriaditeľ organizácie v spolupráci s príslušným

didaktikom fakulty, bude pre určené skupiny študentov zabezpečiť náčuvy, výstupy a následné

rozbory vyučovacích hodín, umožniť návštevu odborných učební, kabinetov, laboratórií a pod.

Článokll.
Predmet, dobatrvaniaa organizácia pedagogickej praxe

1. Organizácia, rozsah a obsah pedagogickej praxe sa riadi študijným plánom pre príslušný
študijný program v predpísanom rozsahu, ako aj harmonogramom FTVŠ UK na príslušný
akademický rok. Pedagogická prax slúži na nadobudnutie a rozšírenie teoretických, praktických

vedomostía zručností o činnostiach súvisiacich so študijným zameraním pre výkon povolania.

2. Menný zoznam účastníkov pedagogickej praxe, ktorí majú absolvovať praktickú výučbu akoaj

termíny absolvovania pedagogickej praxe budú aktualizované po treťom týždni od začiatku

výučbovejčasti príslušného partnera najneskôr do konca októbra.

ČlánokII.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti FTVŠ UK

1. FTVŠ UK uvoľní z výučbového procesu podľa študijného plánu a harmonogramu akademického

roka študentov v termíne uvedenom či. II tejto dohody.

2. FTVŠ UK má právo kontroly študentov počas výkonu odbornej pedagogickej praxe.

3. Vedúci Katedry športovej edukológie a športovej humanistiky určuje príslušných organizátorov

jednotlivých študijných programov na vedenie a kontrolu odbornej pedagogickej praxe zo strany

FTVŠ UK.

4. Menný zoznam študentov pre jednotlivé študijné odbory predložia organizácii menovaní

organizátori pedagogických praxí pre jednotlivé študijné programy FTVŠ UK.



5. FTVŠ UK poskytne organizácii príspevok z účelových finančných prostriedkov na základe platnej

dotačnej zmluvy ktorú uzatvára Univerzita Komenského Bratislave s Ministerstvom školstva,

vedy, výskumua športu SR.

6. Na jednu hodinu rozboru je určených najviac 9,66 € z toho pre učiteľa určené najviac 9 eur

(jedná sa 0 sumu vrátane odvodov) 40,66 eur pre organizáciu na materiál a administratívne

zabezpečenie pedagogických praxí.

7. FTVŠ UKuzavrie s učiteľmi organizácie ktorí vedú pedagogické praxe Dohodu o vykonanípráce,

pričom cena práce je maximálne 9 eur za jednu jednotku rozboru (odmena učiteľa vrátane

odvodov, odvody zamestnanca, odvody zamestnávateľa).

8. Učitelia sú odmeňovaníza realizované hodiny rozborov vyučovacích hodín, nie za nimi odučené

hodiny, resp. hodiny ktoré odučí praxujúci študent.

Pre jednotlivé druhy praxe sa počet odmeňovaných hodín rozborov stanovujetakto:

 

 

 

   

hospitačná prax Počet hodín rozborov z< počet hodín praxe

výstupová-priebežná prax Počet hodín rozborov z< počet hodín praxe

výstupová-súvislá prax Počet hodín rozborov z< 2 hodiny denne na jednéhoštudenta
 

Výpočet odmeňovania učiteľov sa uskutočňuje podľa vzorca:

 

 

 

 

 

  
 

 

 

   

S- HxC

H-ŠxRxK

S Sumav Eur

C z< 9 Eur

H Počet rozborov

Š Počet študentov

R Rozsah praxe podľa študijného programu v hodinách

K Koeficient počtu študentov

Koeficient výpočtu študentov:

hospitačná prax K z 16 — skupiny študentov byť najmenej 6-členné

výstupováprax- priebežná K- 3 — skupiny študentov môžu byť najmenej 3-členné

výstupová — súvislá Kz /1—2 hodiny na jedného študenta  

9. Odmena učiteľom organizácií bude vyplatená v2 termínoch v decembri a júni na základe

predloženého výkazu odsúhlasenéhopríslušným prodekanom FTVŠUK.

10. Výpočet odmenypre organizácie sa uskutočňuje podľa vzorca:

S-Hx0,66 Eur

11. FTVŠ UK vyplatí odmenu pre organizáciu na základe faktúry, ktorú vystaví organizácia do

konca príslušného kalendárnehoroka. Súčasťou faktúry je výkaz realizovaných praxí, odsúhlasený

príslušným prodekanom FTVŠ UK.



12. FTVŠ UK dodá organizácii informačnú tabuľu alebo iný druh propagačného materiálu na

prezentáciu informácie, že organizácia je partnerom FTVŠ UK pre zabezpečovaní pedagogických

praxí.

Organizácia:

13. Organizácia sa zaväzuje vytvoriť materiálno technické podmienky pre zabezpečenie

pedagogických praxí.

14. Organizácia sa zaväzuje umiestniť tabuľu resp. iný druh propagačného materiálu do

31.12.2018 po dobutrvania tejto zmluvy prípadne jeho dodatku ktoré zmluvu upravuje.

15. Organizácia sa zaväzuje umiestniť tabuľu alebo iný druh propagačného materiálu vsvojich

priestoroch na viditeľné miesto telovýchovnéhotraktu školy alebo kabinetovtelesnej a športovej

výchovy.

16. Organizácia vytvorí podľa požiadaviek FTVŠ UKpriestor na možnosť propagácie štúdia na FTVŠ

UK.

ČlánokIV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti organizácie

1. Organizácia zabezpečuje odborno-výchovnú náplň odbornej pedagogickej praxe a určuje

príslušných cvičných učiteľov po dohodes príslušným didaktikom FTVŠ UK.

2. Študent(i) počas praxe môže byť začlenený priamo do pracovného kolektívu a vykonávať

činnosti pod vedením cvičnéhoučiteľa.

3. Študent je počas praxe povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, najmä

na úseku BOZP a PO akoaj nariadeniaorganizáciea riadiť sa jej pokynmi.

4.V súvislosti s výkonom pedagogickej praxe organizácia zabezpečí bezpečnosť a ochranu zdravia

pri práci študentov v zmysle platných právnych predpisov a to na všetkých pracoviskách, kde sa

bude vykonávať pedagogická prax. V deň nástupu študenta na pedagogickú prax oboznámi

študenta o príslušných predpisoch BOZP.

5. Počas výkonu praxe študenti nevstupujú do pracovno-právnych vzťahov s organizáciou,

zostávajú v právnom postavení študenta FTVŠ UK.

6. Študent nemá nárok na žiadnu odmenu za vykonávané činnosti, ktorými je poverený

organizáciou.

7. Organizácia na vyžiadanie FTVŠ UK poskytne informácie týkajúce sa odbornej praxe študentov

a ich pracovné hodnotenie.



Článok V.
Všeobecnéa záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie od 1.novembra 2020 do 30.októbra 2022

2. Túto zmluvu je možné ukončiť:

a) dohodou zmluvnýchstrán v písomnej forme,

b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 1 mesiac od doručenia

písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.

3. Zmeny a doplnenia v zmluve možno vykonať písomným dodatkomk tejto zmluve, podpísaným

oboma zmluvnýmistranami,na základe písomného návrhu jednej zo zmluvnýchstrán.

4. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušným ustanoveniami

Občianskeho zákonníka,zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmenea doplneníniektorých

zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi

platnýmiv SR, ktoré majú vzťah k záväzkom zmluvných strán.

5. Táto zmluva nahrádza všetky predchádzajúce dohody a dojednania.

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnýmistranami. Zmluva

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia v Centrálnomregistri zmlúv.

7. FTVŠ UKsa zaväzuje bezodkladne zabezpečiť zverejnenie tejto zmluvy v Centrálnom registri

zmlúv po jej podpise zmluvnýmistranami.

8. Obidve zmluvnéstrany súhlasia so zverejnením celého obsahutejto zmluvy v jej úplnom znení

v Centrálnom registri zmlúv a to v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa doplňa zákon č.

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

9. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu

porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle,

určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na

znak ich súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

10. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom

rovnopise zmluvy.

V Bratislave, dňa1i V Bratislave. dňaol

    PaedDr. GAbriela Barčiaková, PhD.

ddER

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

dekan fakulty riaditeľ školy


