
Zmluva
o poskytovanĺ praktického vyučovania formou odbornej praxe

uzatvorená v súlade so Zákonom č. 24512008 Z' z' o výchove a vzdelávanÍ (Školský zákon) a o zmene
a doplnenÍ niektoných zákonov v znení neskoršĺch právnych predpisov, v zmysle s 8 ods' 2 Zákona
Č.61/2015Z.z'oodbornomvzdelávanĺaprĺpraveaozmeneadoplnenÍ niektorýchzákonovavsÚlade
s Vyhláškou MŠWaŠ sR č. 65/20 15 Z. z. o-stŕedných Školách v zneni neskoršĺch pŕavnycn predpisov

medzi zmluvnými stranami:

Škola:
obchodná akadémia, Murgašova 94, 058 22 Poprad
lČo:ooĺozĺoz
Zastúpenou: lng. lvetou Račekovou, riaditeľkou Školy

a

organizácia (zamestnávateľ): ll
Názov organizácie (.;ň;tnáí"teľa1: ..'.''9á es.'...|.*.|.i...5.Lgr.(.p.:..

sĺdlo: ._É_Íthl{:v.l.ti'.. 'Í'?ĺ...99.?.?.!.....lĺ.*!.i'.!.*
lČo: ..91l.:!.:l'9............
Zastú penou : . . . ..B.s,.LadlslaY. Qnvec. . . .:'.rlpľp...h.' ..

článor ĺ
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie odbornej praxe Žiaka: .'..'.ŕ./'9I!.í.tÍ.....Š+.ĺ.g.ľ.*g .Y1.:.............
obchodnejakadémie, MurgaŠova 94, 058 22Poprad, študijného odboru 6317 M obchodná akadémia,
ročnĺk Štúdia: tretĺ, trieda: lll. B

čtánok z
Cieľ odbomeJ praxe

1. Cieľom odbornej praxe je nadobudnutie a rozšĺrenie teoretických a praktických vedomostÍ azručnostĺ
z problematiky ekonomickej agendy organizácie v súlade s učebnými osnovami študĺjného odboru
v podmienkach praxe.

2. odborná prax dopÍňa odbornú teoretickú prÍpravu Žiakov o praktické poznanie prostredia a podmienok,
v ktoqých budÚ po absolvovanÍ štúdia pracovať.

čtánok 3
Druh pracovnei činnostia dížka praktického vyučovania formou odbornej praxe

1' Žiaci budú polas odbornej praxe vykonávať činnosti ekonomického charakteru, ktoré súvisia so
zameranĺm študijného odboru Žiaka.

2 odborná prax začĺna dňom: 23.05. 2022a končĺdňom: 03.06. 2022,t'j. 't0 pracovných dnÍ.
3. odbornÚ prax budÚ vykonávať denne v rczsahu 6 hodĺn v čase od 8.00 h do 14.00 h.4' Prestávky Žiakov, ktorĺ vykonávajú odbomú prax na pracovisku zamestnávateľa, sú rovnaké ako

prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.

čÉnok 4
Zabezpečenie podmienok pre ľealizáciu praktického vyučovania žiakov Íormou odbornej praxe

1. Povinnosti organizácie
a)Zabezpečiť vo svojej prevádzke odbornú prax pre Žiakov študijného odboru 6317 M obchodná

akadémia.
b)Poveriť organizovaním odbornej praxe zamestnanca - inštruktora,

odbornú prax na pracovisku zamestnávateľa'
Meno zamestnanca - inŠtruktora: ...'.....4ĺdr.*s... Qľ'"lr's ĺr*

pod vedenĺm ktorého Žiak vykonáva

. č. tel,: .9.Íl/.!.Í?.?.l.:.e.'

c) Určiť presné miesto výkonu práce, ktoým;e ....o..{*sni....{r*.ql. í.*.*l...ĺq ĺtx....'..,.
d) Poskytnúť Žiakom primerané pracovné podmienky.
e)V prvý deň nástupu Žiakov na pracovisko odbornej praxe ich oboznámiť s predpismi o bezpečnosti

a ochrane zdravia pri práci v podmienkach organizácie, o ochrane osobných údajov a interných údajov
organizácie.



f) Pĺsomne zhodnotiť činnosť Žiaka počas odbornej praxe V hodnotiacom liste podľa kritériÍ Školy.
g)Podľa uváŽenia organizácie poskytnúť podklady, ktoré vyuŽije Žiak pri spracovanĺ správy z odbornej

P'raxe. V prĺpade potreby oznámiť Žiakom, ktoré údaje sú predmetom obchodného tajomstvá.
h) UmoŽniť obvyklým spÔsobom Žiakom vstup do organizácie.
i) UmoŽniť povereným pedagogickým zamestnancom Školy vykonať kontrolu priebehu odbornej praxe na

pracovisku organizácie.

2. Povinnosti školy
a) oboznámiť Žiakov s cieľom odbornej praxe, poučiť ich o správaní sa na odbornej praxi, o podmienkach

vykonávania odbornej praxe a o spracovaní záverečnej správy z odbornej praxe.
b) Poučiť Žiakov o dodžiavanĺ predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpisov o ochrane

osobných údajov.
c) Upozorniť Žiakov' Že Údaje zĺskané o organizácii' v ktorej budú vykonávať odbornú prax, mÔŽu pouŽiť

len na vyučovacie Účely.
d) oboznámiť Žiakov s hodnotenĺm a klasifikáciou odbornej praxe.
e) Riaditeľka školy poveruje pedagogického zamestnanca školy lng. Martinu Dovalovskú, čÍslo teĺefÓnu

052177216 35, kontrolou Žiakov počas odbornej praxe'
f) RiadenÍm odbornej praxe riaditeľka Školy poveruje lng. Magdalénu Zavackú, zástupkyňu riaditeľky

školy, číslo telefónu: 052177216 35.

3. Povinnosti žiaka
a) Dodŕiavať pracovný reŽim na pracovisku, kde bude vykonávať odbornÚ prax a plniť si povinnosti

vyplývajúce z obsahovej náplne odbornej praxe.
b) DodrŽiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodŽiavať predpisy o ochrane osobných
. 1d|lov a interných údajov organizácie, dodŽiavať hygienické a epidemiologické piedpisy a opatrenia.

9) .lešpektovať pokyny inštruktora, resp. kompetentnýcň zamestnancov orgaňizácie.
d) Vykonávaťodbornú prax bez nároku na mzdu.
e) Polas vykonávania odbornej praxe byť primerane oblečený/_á podľa poŽiadaviek, resp. charakteru

pracoviska.
0 oznámiť minimálne 1 deň vopred triednemu učiteľovi alebo učiteľovi zodpovednému za odbomú prax

kaŽdú zmenu súvisiacu s odbornou praxou (zmena mĺesta vykonávania praxe, práceneschopnosť
a pod.). Pĺsomné ospravedlnenie neprÍtomnosti počas odbornéj praxe Žiak predkladá najneskbr do
2 pracovných dnĺ po skončenÍodbornej praxe triednemu učiteľovi.

g) Počas odbornej praxe Žiak vedie Dennĺk evidencie odbornej praxe, denne sizapisuje výkon prĺsluŠných
činnostĺ, ktorý potvrdÍ inštruktor svojĺm podpisom.

h) Vypracovať záverečnÚ správu z odbornej praxe, ktorej súčasťou je aj hodnotiaci list a dennĺk evidencie
o!.!o1nej praxe a odovzdať ich na hodnotenie a klasifikáciu v preámete odborná prax poverenému
učiteľovi najneskÔr do 5 pracovných dnĺ po skončení odbornej praxe.

čHnor 5
Záverečné ustanovenia

1' Zm.eny a.doplnky tejto zmluvy moŽno vykonať písomnými dodatkami na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán.

2' zqlluv9 mÔŽe byť. zruŠená po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán, jednostranne vypovedaná
_ ľÔae byt'v prĺpade porušenia zmluvných podmienok jednou zo zm|uvných strán.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch - íx pre školu a 1x pre ôrganizáciu poskytujúcu odbornÚ

prax Žiakov'
4' Zmluva nadobúda.platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán, nadobúda účinnosť prvým dňom

odbornej praxe a skončí uplynutím dohodnutej doby odbornej praxe.

Poprad l.tebruära2O22 v .|.ĺďp.rn.''* *.ľh**.......on" ......''9.l'.-9l_.?ľ1?....

oBcHoDNÁ AKADÉMlA
Murgašova 94

O58 22 POPRAD

*7 l Q'*ž"Í"á
ln{ lveta Račeková

riaditeľka školy
za obchodnú akodémiu Poprod

obec }ĺalý Slavkov
Gerlachovská 52

060 01 }íalý Siavkov
-1-

za organizóciu


