ZMLUVA
o spolupráci pri dočasnom zabezpečení odborného výcviku
žiakov podľa §6 ods. 3 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
uzavretá medzi :

Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
v zastúpení Ing. Andreou Ďuricovou
a
Movino spol.s.r.o. Osloboditeľov 66, Veľký Krtíš 990 01
v zastúpení Ing. Milanom Kočim

1. Movino spol.s.r.o. sa zaväzuje:

1. Poskytnúť SOŠ v Želovciach priestory vinohradov na zabezpečenie odborného výcviku
žiakov podľa ročného plánu odborného výcviku príslušného učebného odboru : záhradník,
poľnohospodárska výroba v školskom roku 2014/2015 tieto pracovné činnosti :
Komplexná starostlivosť o porasty viniča
Zelené práce vo vinohrade.
Výsadba a starostlivosť o porast ruží
2. Určiť osobu poverenú odovzdaním pracovných úloh a preberaním splnených úloh /meno
a funkcia/ Ing.Marián Bernárth

3. Na splnenie pracovných úloh poskytnúť SOŠ v Želovciach stroje a zariadenia na dočasné
používanie: záhradnícke náradie podľa potreby

4. Poskytnúť žiakom a majstrom odborného výcviku sprístupnenie sociálnych zariadení,
úžitkovú a pitnú vodu podľa potreby.

5. Práca žiakov a poskytovanie pracoviska je obojstranne bezplatná.
Za práce vo vinohrade budú fakturované režijne náklady na dopravu.

2. Stredná odborná škola v Želovciach sa zaväzuje :
1.Splniť pracovné úlohy kvalitne v určených termínoch .
2. SOŠ Želovce zabezpečí výkon prác a realizáciu odborného výcviku svojich žiakov
prostredníctvom majstra odborného výcviku /MOV/- Milan Dugovič, Anton Svatík, Rita
Hívešová, Daniela Svorníková, Bc. Jarmila Tuhárska, Ing. Kristián Balík, podľa
harmonogramu rozvrhu ODV, ktorý zodpovedá za pridelených žiakov, ich pracovné
zaradenie a využitie, ako aj dodržanie pravidiel BOZP.
3.Prácu žiakov odborného výcviku riadi MOV podľa dohody s majiteľom vinohradu, kde
prebieha odborný výcvik.
4.Žiaci SOŠ budú vykonávať odborný výcvik v prevádzkových priestoroch určených druhou
stranou v dohodnutých dňoch v čase 8:30 – 13:30 hod. vrátane prestávok.
5.Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú v termíne od: 13.4.2015 do 26.6.2015 v dňoch
podľa vzájomnej dohody- termín dohodnúť 3 dni vopred.
6.Akékoľvek nezrovnalosti a problémy vyskytujúce sa medzi stránkami budú riešené
bezodkladne s MOV, poprípade s vedením SOŠ v Želovciach tel.:0907484692, 047/4893281,
0474893264, riaditel@soszelovce.sk .
V Želovciach dňa : 09.04.2015

–––––––––––––––––––––––
Ing. Milan Koči

Movino spol.s.r.o.
Veľký Krtíš

––––––––––––––––––––––––
Ing. Andrea Ďuricová
Riaditeľka školy

