
DOHODA
o Zabezpečení praktického vyučovania _ odborného aýcviku žiakov

uzatvolená v súlade so zákononr č' 2'45l2a08 Z.z' o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
v zlení neskoršícl] predpisov' vyhláškou MŠvVaŠ sR Č' 282/]0U9 o stLšdných školách
v znení nesko*ích predpisor', zákonom č- 311/200l Z'z. zákonllik práce v platnom znetí
a zákonon:r č. 184/2009 Z'z' o odbornom vzdelávaií a príplave v znení neskorších predpisov
medzi účastníkmi:

Střcdná odborná školt elektrotechlická, Komenského 50 18,010 01 ŽiliDa

Zastúpená riaditelonr školy: Ing. Štelanorn Domanickým.

] rČo, ' č'te].: ()907.!0:1414
l

/d'alej lerr 
''škola"/

a

Kia Motors Slovakia s.r.o.

so sídlom: Sv. Jána Nepomuckého I282/I,0I3 01 Teplička rracl Váhom

Poštová adlesa: P'o'Box 2,013 0l Teplička nad váhom

IČo:35876832

/apisrn.r l obchotjrrom resi.tri oklesneho.udu r Žlline odJ' s"U. \l. c' l5íj-4 l

Zastúpený: Kyo Man Song, Viceplezídent a Vedúci útvalu 
^dministrativa

/ďalej ien .,KMS"/

uzatvárajú lúto dolrodui

I.

. I'redmet dohody

1. Pr'edrneton'r tejto dohody je zabezpečenie pr'aktickéhtl v1rrčovania odborrrého r,ýcr'ikrr
/i;k rl oir k lk. l) , .ul.r.'e < , i,tun 5l.Lkclrorzdclara,ic\o1*nqr rrn1.:k\t I r

ško]skonr r,lku 2012 - 2013 v učebnom odbolc dcrlného šlúdia školv:

rncc]ranik clektřotcc|rnili automa1izácia 4.ročníli

Mcnný 7o7naIn žiakov zúčastriujúcich sa praklického vyučovania odbonlého r'ýcviku
a ich počt} sú uvedellé v Prilolre č' 1 rqjto dohcrdy'



pouŽilie'

monláŽne

.1_ Riadiace systémy
a regulačná

Výrobných procesoV
PLC riadenia

'' Vie progÍamoval'

ýirobných procesoV'

ziakňá:

- Aná ýzá Žádanej úlohy

zadaných ú oh

.! Vie a|éyzovať zadané
ú ohy a Vle wbrať
vhodné komponenly ná
rešenie Žadáných Úloh

{ Grafcké znázornen e
rješen a Vývojové

5
.J

riešě| e Žádáných úloh,

ÚVojového pos1rediá
Fllidsim P lvi.rowlN
V4 0 a lú croloqic

19

vývojového proslÍedia
Flldsln-P l\,licrowiN
V4 0 a MicÍoLogic

kÍeslenim Priečkovélro

'16
+ Vie Vrytvoriť píogra.] vo

ÚVojovoh proí'edi
kreslenim prečkÓVého

{' NéVrh reŠe.ja ajeho
s mu ác]a Vhodiým
soflvérom v počilač

náVÍhň''léhÓ réšénia

-.1

.€á"."álI

,l Vie návrhnúť riešen]a

Vhodným soívéÍom
V počilaÓia dolédiť
navrhnuté riešéniá

'l Pr.ktcké zapojeiie

á Óvérenie íUnkčnosi

21
+ zÍea zaýa zar}a)en)e

zadanejú ohy a ÓVel ]

zrea izo!a.éhÓ nešen.



Plíloha č 2

Plár1 ŠkvP z pledmetu odborný výcr'ik v učebnom odbor'e nrechanjk c1ektrotechnik 2697'1

RočNÍK: šTVRTÝ

UCIVA PREDIVETU: ODBORNY VYCVIK 3í5 hod.

Ťémy

Hodiny očakávané Kritóriá hodnotenia
vzdélávacích výstupov

Prevádzkový výcvik vo
Íirmách
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63
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Prí1o]ic Č' 1

lozl]aln žiakov praktickóho vyučovania :

IV. MB

Martin Garia

JozefMičuda

Ondrej lrlaváč

l.uk:iš Pavlík



2' Cieťom prak1ického vpčovania odborného výcviku je nadobudnutie a prehlbeliie
teoretických a praktických poznatkol' a vedomostí žiakov vyššíe uvedeného ]lčehného
odboru. pričom Prílohu č. 2 tejto dohody tvoria plány skvP tohto učebnélro odboIu.

II.

Miesto konania praktickóho vyučovania

Plaktické v}'učovanie odborného výcviku budú žiaci vykorrávat'v priestoroch výIobného
závodu KMS -Kvality a ú&žby montáže a ]akovne.

III.

Druh čin[ostí, ktoré budú žiaci r1'konávat'pri praktickom raučovaní

Žiaci budú vykonávať tieto činnostiI

1. žiaci pracujúci na oddelení Kvali{l
- ana1ýza reklamovaných dielov

_ pomocné práce pri montáži a de]nontáži rek]anrov.mých die]ov pri testoch

- udt'žovanie poliadku v sklade a v miestnosti pri ar'ralýze diclov

- ďalšia výponoc pd adminishatíve podťa potreby

- prípravrré práce pri 1estovaní enisií

pomocné práce v labomtóriu

2. žiaci pracujúci na oddel€Dí Údřžb}:

- uddiavanic čistoty a poriadku na pracovisku;

- zák]adné činnosti obshrhy výIobných zariadení;

- pomoc pri vykonávaní pleventívnej údržby Zariadení;

IV.

organizácia, dížka a deň Začatia plaktického lTučovania

]. DÍžka praktického vyučov.nia a prestávok sa riadi ustanoveniami zákona č' 245l2t|)08 Z'7'
a vyhlášky MŠwaŠ SR č' 282/2009 Z'z' ý znení rreskorších predpisor Žiacl brLdu
plaktické Ýyučova1]ie 'odborrrý výcvik 7lrodfu denne .l' Iočník (1 hodirra:60 miníÍ)
vÍátane prestávok poc]l'a vyl ášky MŠV\'aŠ SR c' 28] 2009 l'z' r zncní neskoršíclt
prec1pisov a interných Dorienr K]\4S; čas plestávok sa započítava do v,vučo\'acieho dňa'

2. Praktické vnrčovanie odbolný výcvik Žiakov sa bucie \'vkoná\.at' \'telllí1]och
stano\'enÝch ško]oU'

J' Plaktické vyučovanic prcclmelu - odborný r'ýcr'ik sa začína dria 21.09'20)2.

:l' V období Školskýclr prázdnin sa praklioké \'yučo\'anie nckoná.

5. Žiac] si ]1lóžu obslarať komelčlré poistenie pre plípad ťlrazu obstaraného ce7 KMs. pričom
poístné hradí Žiak' Za Ítčelon obst.Llania pled]Ictnóbo poistenia posk1'trre KMS žiakom
súčinrlosť'



6.

c)

d)

Počet a zaladenie žiakov na pr'cvádzky KJvIS nrrrsí b1ť odsúhlasený zmlur'nými str.rnami.
KMS je opňvnená z akéhokolvek dóvodu. predovšelkýnr pre neuspoko.jivé plnenie
pracovných ít]oh alebo neuspokojivé sprár'aníe žiaka. neunožl]it' Žiakovi vykonávanie
odborného výcviku'

Za praktjcké v1učovanie _ odboný výcvjk Žiaka po organizačne.j a metodickej stránke Za

školu zodpovedá p' Kumičíl Joz:!.'-'''..'. ako najstel odbomej výcborry' Inštrukonnl
KMS, pod ktoÚch vedením žiaci vykonávajú odbomý výcvik sú: "l'omáš Mahút,.Íán
Novosad' Rastislav Kubica, Jíři Krivošík, Tomáš Krakovský a Tomáš Figura na oddelení
Kvalita a Ján Krivda, Miroslav Turianik' V]adiml'L Elolek. o[drej ČiŽ rra oddelení údrŽby.
Il*truktol posk)tÚe nrajstrovi odbornej výclrovy informácie o činnostiach vykonávaných
Žiakmi aoich splávaní, ato ústnou fomou na vyzvanie majsl_ra odbomej výchovy
v mieste výkonu odbor.rrého výcviku'

l'ovinnosti školy

Za účelom realizácie praktického vyučovania odbonrého výcviku sa škola zavázuje:

a) poučit'Žiakov o \rykonávaní odbonrélro výcviku na placoviskách KMS /práva a
povinrrosti, zodpovednost' za škodď,

b) kontroloval' žiakov počas praktického vyučovania odboného výcvikt na ptacoviskách
KMS,

neodkladne riešiť problény Zistené od zamestnancov KMS alebo p kontrole činnosli,
úZko spo]upracovať so zanestnancom KMS zodpovednýrn za organjzáciu praktjckého
qlrčovania (Juraj Llarnmer, tel' 041/515 171'1),

poučiť žiakov, že údaje získalé počas odborného výcviku v KMS móžu použiť ]en na
vyučovacie úče1y,

e) poučit'žiakov' Že sú povinrrí dodržiavat'vnútorné predpisy, pracovny rcžim na
pracoviskách KMS. kde sa bude vykonávat' praktické vyučovanie - odborrrý výcvik
a plniť pokyny inštr'uktorov a ostatných vedťlcich za estnancov KMS.

vt.
Povinnosti I(NtS

Za ťtčelom lea1izácic praktického vyučo\'ania odborný výovik sa KMS zavázuje:

a) Zabezpečil' vo svojej prcvádzke praktické v1'rrčovanie odborný výcvik prc žiakov ško1'v

v období od 21'a9.20l2 do 30.04-20]] pre 4' ločdk a vpočte žiakol ur'cdcných v
Prí]ohe č' l tejlo dohod'v a povcrovať iolr placor'nými Íúolrami.

b) nepoverovat' Žiakov pracovtiýnli úLoharrri. k1oré sÍl u!'edené \ LaZiěIne prác a pracovisk
m]adistvim Zakázaných stanovenýrn nirr'iadením vlády SR č' 286i)001Z'?''.

c) Za prácu žiakol' Zaplatit' školc za ]<aždú ce1ú odpracor'artít hodíru odrrrenu podla svojho
inleného rozhod|utia. rnirlimá]ne 2 € (1€ = .l0.l26 sk).

d) zcbezpečit' inštuktora pr'aktického r'yučo!a!ia odb01ného \'ýcvikrr pre žilkov'

Prá\'a a povinnosti inšÍIuktola u]'čujÚ \'yššie rrvedené prlílne predpisy a táto dohoda'



e) v dcň nástupu Žiakov rra praktickó vl.učovanie odboný výcr'ik obozrrámit' ich s

predpismi o bezpečnosti a ochŤane Zdlavia prí pláci \'súlade so Zákonnikorrr práce'
Eviderrcia školení a poučení sa riadi predpismJ KMS.

fl \.iest' dokunentáciu o odbonom výcviku Žiaka na tlačive zas]anorn ško1ou' t]ači\'o
\ Johodqulorn tcrmrre za,lat .lule

g) praktické vnrčovanie odbomý výcvík uskutočilovať podi'a schválenýcir pLúlol škvl
ško1y.

h) umožniť povcronému zamcstnancovi školy kontolu v}'konávania praltického vyučovania
' odbornélro výcviku Zo strany žiiůa v lozsahu rrevylrnutnom pre takú kontrolu,

i) zabezpečit' žiakorn pracovné prostriedky, ocbranné pracovnó pomócky a zabezpečit' ich
bezpečnos1' a oc}Lranu zdravia pri pláci'

j) umožnit' žiakom sl_ravovanie v určenej závodnej jedáini KMs za ceny dohodnuté
s prevádzkor'ateI'mijedálne, avšak KMS nezabezpečuje stravovanie žiakov, žiaci si budťr
sami hradit' niiklady na stravu,

k) u1nožl1it' žiakom bezplalné využívanie doplavy ple Zamestnancov do KMS počas
vykonávania odbonrého výcviku.

VII.

Záverečné ustanovenia

1. Právne pomery zmlÚvných shál1 bliŽšie nešpecjfikované v 1ejto dohode sa riadia vyššie
uveclenými prár'nyni prcdpisrni.

2- obe strany maiú právo icdnostranne vypovedať túto dobodu prcdovšetkým prj poruSeni
usta ovení tejto dohody alebo pokial'je to v záujme Žiaka. Tá1o výpovcď nadobúda
účirrrrost' okamžite po jej doručeni'

]' Zmeny a doplnl(y dohociy možno vykonať písonným dodatkonr Jen na základe vzájomnej
dohody znluvnýclr strán. V p pade zmicn v platnej legislatíve sa zn]uvné stlany
zavázujú túto clohodu dať do súladu s novclu plat1ou ]egislativou.

4' KMS sa Zavázuje rešpektoYat' odporučenia, nal'iadenia' pokyny školy, ktolé sa týkaiťr
praktlckélro v1'učovania odbomého \'ýcviku žiakov'

5' Absenciu Žiaka, ktorý sa nezÍlčastní plakjckého vylLčovania nainrenej dva dni
a hodnovcmýn spÓsobom nepleukáže ospravedlnite]hý dóvoc] neúčasti /1ekárske
potvldenie. osprevcdlncnic zákonným zástupcom .' maxinrálne 5 dní v školskonr roku/, je
KMS povinrrli nahlásiť škole'

6' l'áto dohoda jc r1pracovaná v ] cxcmplárooh. pričorrr po podpise rlohody dostane KIr'IS
dva a školajeden lovnopiS' l'áto do]loda nadobúda p]atnost'a Ílčifu1osl'dňom jcj podpisu'

Priloh,v:

Prílol]a č'1: Zoznanr Žiakor'plakt]ckél'ro r'yučol'ania oc1ll,lrného výcl'iku

Príloha č'2: Plán ŠkvP 7 |rcdnctrr oclborrlý i'ýcvlk v dauorn učebnon odbor'e



v Žil]ne dňa:

Kia Motors Slovakia s.r.o.


