
1,10 eur. Pri určovaní výšky sa zohľadňuje kvalita práce, dodržiavanie
technologických postupov, bezpečnosti práce a celkové správanie žiaka. Škola vyplatí
odmenu žiakom v zmysle vnútornej smernice o finančnom zabezpečení žiakov.
2.V prípade neuhradenia fakturovanej sumy za praktické vyučovanie budú vyrubené
penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Článok 10
Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní

1. Vykonať všetky opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pra-
covisku, na ktorom sa uskutočňuje praktické vyučovanie žiakov. Dôraz klásť na:
Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. v znení vyhl. č. 484/1990 Zb. Zákon Č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, NV SR č. 392/2006 Z. z. o min. bezp.
a zdrav. požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, NV SR Č. 396/2006
Z.z. o minimálnych bezp. a zdrav. požiadavkách na stavenisko, Vyhl. MPSVaR č.
147/2014., NV SR Č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezp. a zdravotných požiadavkách
na pracovisko, SV SR Č. 395/2006 Z. z. - poskytovanie OOPP. Žiaci môžu vykonávať
len práce a činnosti, ktoré súvisia s učebnými osnovami.

2. Vytvárať na pracoviskách technické podmienky, ktoré vyhovujú daným
bezpečnostným predpisom pre vykonávanie práce, prevádzkovanie strojov a zariadení.
Pracovať na strojoch a zariadeniach, ktoré majú platné revízie. V závislosti od druhu
prác vykonávaných v súvislosti s plnením tematických plánov poskytnúť v prípade
potreby učebné pomôcky.

3. Nenechávať žiaka na pracovisku bez dozoru zodpovedného zamestnanca.

Článok 11
Vstup na pracovisko praktického vyučovania
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1. Umožniť vstup MOV a určeným pedagogickým zamestnancom SOŠ obchodu
a služieb v Čadci (HMOV, poverený zástupca riaditeľa, riaditeľ) na pracoviská
zamestnávateľa za účelom kontroly výuky.

Člán"ok12
Trvanie zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - na jeden školský rok.
2. Zmeny a doplnky možno vykonať písomným dodatkom len na základe vzájomnej

dohody účastníkov.
3. Túto zmluvu možno pred uplynutím doby uvedenej v ods. l kedykoľvek skončiť

písomnou dohodou zmluvných strán.

Článok 13
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho: l-krát pre školu, l-krát pre
zamestnávateľa a l-krát pre Žilinský samosprávny kraj.

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych zástupcov.
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