
,;

3. Cvičný učiteľ je zamestnanec cvičnej školy, ktorý splňa podmienky uvedené v § 27 ods.
1, ods.2 cl a ods. 5 a v § 30 zákona č.31712009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.

4. Koordinátor doplňujúceho pedagogického štúdia je zamestnanec VŠZaSP sv. Alžbety, n.
o., ktorého na návrh vedúcej Ústavu DPŠ VŠZaSP sv.Alžbety, n.o. poverí zriad'ovateľ
VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. odborným a organizačno-technickým zabezpečením
pedagogickej praxe na cvičnej škole.

Čl. III
Podmienky organizácie pedagogickej praxe

1. Pedagogická prax frekventantov DPŠ organizovaného VŠZaSP sv. Alžbety, n.o. sa riadi
ustanovením § 8b ods.3 zákona č.31712009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov.

2. Frekventanti budú počas pedagogickej praxe na cvičnej škole vykonávať činnosti
súvisiace s osvojovaním si profesionálnych noriem výkonu profesie učiteľa
a formovaním schopnosti transformovať obsah štátneho vzdelávacieho programu
a školského vzdelávacieho programu do metodiky vyučovania odborných predmetov
nelekárskeho zdravotníckeho zamerania/sociálneho zamerania.

3. Pedagogická prax na cvičnej škole sa uskutočňuje formou náčuvov a rozborov
vyučovacích hodín odborných predmetov nelekárskeho zdravotníckeho zamerania/
sociálneho zamerania, samostatných výstupov frekventantov a rozborov frekventantmi
odučených hodín.

Čl. IV ••.
Spôsob výkonu a zabezpečenie podmienok pedagogickej praxe

1. Pedagogická prax sa uskutočňuje podľa časového harmonogramu vyplývajúceho z obsahu
Programu DPŠ v jednotlivých semestroch štúdia; u jedného frekventanta v celkovom
rozsahu 40 hodín.

2. VŠZaSP sv. Alžbety, n. o. sa zaväzuje:
2.1. Pred začatím bloku pedagogickej praxe odovzdať cvičnej škole požiadavky na jej

zabezpečenie.
2.2. Rešpektovať rozhodnutie riaditeľa cvičnej školy o určení cvičného učiteľa

splňajúcich podmienky uvedené v čl. II, bod. 3.
2.3. Preukázateľným spôsobom poučiť frekventantov

a/ o povinnosti dodržiavať vnútorne predpisy cvičnej školy,
blozásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci súvisiacich s výkonom
pedagogickej praxe,
cl o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli
v súvislosti s výkonom pedagogickej prace v cvičnej škole.

3. Cvičná škola sa zaväzuje:
3.1. Do piatich (5) pracovných dní od obdržania podmienok pedagogickej praxe podľa čl.

IV bod 2.1. písomne tento harmonogram potvrdiť alebo uviesť závažný dôvod, pre
ktorý nie je možné v navrhnutom termíne a za daných podmienok pedagogickú prax
uskutočniť. V prípade zamietnutia návrhu harmonogramu navrhne cvičná škola nový
termín výkonu pedagogickej praxe.


