
Dohoda
o zabezpečení odbornej praxe

uzatvorená v súlade s § 43 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

medzi :

Pedagogickou a sociálnou  akadémiou sv. Márie Goretti, Horná 137, 022 01 Čadca
zastúpenou PhDr. Renátou Kasmanovou, riaditeľkou školy

a

Obec Nededza – MŠ Nededza, Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

telefónne číslo: 041/598 05 23

I.

Predmet dohody

Predmetom dohody je zabezpečenie vykonania odbornej praxe žiakov PaSA sv. Márie Goretti
v Čadci, študijný odbor 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

II.

Cieľ praxe

2.1 Cieľom odbornej praxe je rozvíjanie teoretických vedomostí a praktických zručností,
aplikácia  teoretických  vedomostí  do  praktickej  činnosti  v súlade  s učebnými
osnovami.

2.2 Odborná  prax  dopĺňa  odbornú  teoretickú  prípravu  žiakov  o praktické  poznanie
prostredia a podmienok, v ktorých budú po absolvovaní štúdia pracovať.

III.

Miesto konania a časový rozvrh

Odbornú prax  budú vykonávať žiaci 3.ročníka denného štúdia v termíne:
12.05.– 30. 05. 2014 (15 pracovných dní/ 6 hod. denne) v materských školách, podľa 

prevádzky MŠ. 
                                                          

IV.

Meno a priezvisko  žiaka PaSA sv. Márie Goretti

Meno a priezvisko žiačky: ..............Lenka Nemcová ..................................................................

Meno a priezvisko zodpovedného pracovníka MŠ: ........Vlasta Hrušková, riaditeľka MŠ........



V. Zabezpečenie podmienok realizácie odbornej praxe žiakov

5.1 Povinnosti PaSA sv. Márie Goretti v Čadci

Pedagogická a sociálna akadémia:
a) zabezpečí organizáciu odbornej praxe a včasné vypracovanie harmonogramu

praxe,
b) je zodpovedná za teoretickú a metodickú prípravu žiakov na odbornú prax do

MŠ,
c) poučí žiakov o podmienkach vykonávania odbornej praxe.

5.2 Povinnosti žiaka 

a) Žiak je povinný dodržiavať  pracovný režim MŠ a plniť  si  povinnosti,  ktoré
vyplývajú z obsahu odbornej praxe,

b) žiak je povinný rešpektovať pokyny  zamestnancov v MŠ,
c) žiak  sa  počas  vykonávania  odbornej  praxe  správa  v súlade  so  školským

poriadkom PaSA sv. Márie Goretti v Čadci a v súlade s požiadavkami MŠ,
d) žiak si počas odbornej praxe vedie pedagogický denník,
e)       žiak je povinný vypracovať si písomné prípravy na jednotlivé denné činnosti

a edukačné aktivity a realizovať ich s využitím vhodných pomôcok.

5.3 Povinnosti organizácie

Organizácia:
a) zabezpečí  v školskom  zariadení  (MŠ)  odbornú  prax  pre  žiakov  študijného

odboru 7649 6 učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo,
b) oboznámi žiakov s prostredím školského zariadenia, organizáciou edukačných

činností,  základnou  pedagogickou  dokumentáciou,  predpismi  BOZP  na
pracovisku MŠ.

VI.

Záverečné ustanovenia

6.1 Táto  dohoda  bola  uzatvorená  v súlade  §  43  zákona  č.  245/2008  Z.  z.  o  výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmeny a doplnky dohody možno vykonať  písomným dodatkom len na základe vzájomnej
dohody oboch účastníkov.
6.2      Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, 1 krát pre školu a 1 krát pre organizáciu

zabezpečujúcu odbornú prax žiakov.
6.3 Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych zástupcov účastníkov.

 v Čadci dňa   07.02.2014 V Nededzi dňa 30.04.2014

      ....................................................                                         ................................................
    PhDr. Renáta Kasmanová                                             zriaďovateľ MŠ                       

        riaditeľka PaSA sv. Márie Goretti


