
Dohoda
o zabezDečení ľealizácie oraktického vvučovania na zmluvnÝch  Dracoviskách

uzatvorená v súlade so zákonom č   245/2008 Z z   o výchove a vzdelávanĺ ( Školský zákon ) a o zmene a a doplnení niektorých zákonov v
znenĺ neskoTŠích predpisov a vyhlášky MinisteTstva školstva Slovenskej  republiky č   282/2009 Z.z   o stredných školách medzi

1. Strednou odbornou školou, Lipová 8, Handlová, zastúpenou riaditeľom školy
Mgr. Jozefom Barborkom, m strane jediiej

a

2.Organizáciou  (názov  a  si'dlo) c    NĹ)oí[Äy   - R E X A Nl T_EyNA       j( a strane drubej.

1.

Predmet doliody
1.1.               Cieľom  dohody je  praktické  vyučovanie pre  študentov  štvrtého   ročnika  strednej  odbomej  školy,  Lipová  8,  Handlová  (ďalej  len

SOŠ  Handlová)  učebného.  studijného  odboru    63/7  M  74  obcAocľná  cíhdémĺa  -óĺ/ingrvá/ne  šĺúdĺwm    iia  pracoviskách  iných

právnických alebo fyzĺckých
Meno  a  pľiezvisko študeDta

Číslo  op :  ,,.``                           ,,.`   Bydli§ko

#ó,ÍóĹóz-?-/
i4ĺLAD;Gŕ/     Cf7-       wÉJ)ežERy-f;Ä`ÉZAiyy        Cj7-2     /'2

Meno  a  pľiezvi§ko poverenélio ii]šti.uktora  organizácie lT/~  /

Míesto konsnia  pmktického vyučovania, ak nie je  totožné so sĺdlom org
11.

Ciel' praktického vyučovania
C iel.om praktického vyučovania je nadobudn utie a rozšĺrenie teoľetických a praktických po2giatkov a vedomost[ v súlade
s učebným]  osnovami v pgdmienkach pľakĺĺckého vyučovania
Praktické  vyučovanie  doplňa  odbomú  teoretickú,  i)Taktickú  pripravu  Študentw  a  praktlcké  po2nanie  prostredia  a  podmienok,  v
I(torych budú po absolvovaní Štúdia i)racovať,

111.

Di.ub  i)"covnej  činDosti a  dížka vyučovsnia v  FiodDienkach i)raktickélio vyučovaiiia
3.1.               Študenti budú počas praktického vyučovania vykonávať čĺnnosti súvisiace so zameranĺm organizác]e v súlade s učebnými

osnovami a obsahovou náplňou praktického vyučovania,
3.2.              Vyučovanie v podmienkach  praktického  vyučovania na uvedených  pracoviskách  bude študent absolvovať v te["'ne od  28.05. -

08.06. 2018 / v t"nĺ 2 týždňov -10 p"covných di]í /
3.3.            :,tauddnTht; bp::ťoťnť::áčvaasťupor:gkat;iĽfc?Už:ť]aant;ekvp:°ak=:chkuéh6o:Uučč°ovvaiĺ:ahnha#í:rs:r;ío]f:ä,Vn:,°i°;#:iu]:í::]nhe°sdk]:rá:h]:mrih::ine.

rv.
Zabezpečenie podmieDok pre  rea[izáciu  praktického vyučovania  študentov

4.1.               Povinnosti organizú cie:

Organizäcia sa zavazuje  :
a)       2abezpečiť vo svojej  prevádzke praktické vyučovanie pre študentov daného učebného,  Študijného odboni
b)       zabezpečiť  aby  pral(tické  vyučovanie  i)rebiehalo  i)od   vedením  a dozorom  inštruktora,  ktorého  meno  organizácia

poskytne  Škole  (povinnost'ou  inštruktora je vĺesť evidencĺu  dochádzky Študenta, robiť i)nebežné pĺsomTié  hodnotenie
do dennlka podľa pokynw školy,  ktorý §i študenti pľinesú so sebou)

c)       poskytnúť študentom pnmerané pľacovné podmienlq/
d)       v pr`Ý  deň  nástupu študentov  na pmcovĺsko  ich  oboznámiť s predpismŕ   o bezpečnosti   a   ochrany   zdTavia   pľĺ   i)ráci

v podmienkach organizácie a v súlade so zákonnikom práce
e)       umožnit'  poverenému  pmco`ĺnĺkovi  Školy  vstup  do  orgmizácie  za  úče]om  vykonania  kontroly  pnebehu  praktického

vyučovania
4.2.                Poviniiosti  školy:

a)      riaditel`   školy   poveruje   Jng.   Jicnáĺw   Chy/ovú   2flbezpečit'  obsahovú   náplň   praktického   vyučovania   na   základe
učebných   osnov,   kontrovať   plnenie   dohodnutých   podmienok   a náplne   odbomej   praxe   a priebežne   kontrolovat'
Študeiitov počas vykonávania praktického vyučovania

b)      povereni'  pedagogickí  pracovn(ci  praktického  vyučovania  poučia  Študentov  o  podmienkach  vykonávania  praktického
vyučovania a požiadavkách m prácu, ktorú budú vykonávať poča§ praktĺckého vyučovania

c)       pedagogickĺ  pracovnĺc]  pTaktického  vyučovania  upozomia  študentov,  že  údaje  získané  na  pTacoviskách,  v  ktoúch
budú vykonävat' praktĺcké vyučwanLe môžu použiť len na vyučovacie účely

d)      pedagogickĺ  pracovníci  praktického vyučovania oboznámia Študentov  s  právami,  povinnosťami  a zodpovednosťou  za
škodu

4.3.                Povi nnosti študenta :

a)       dodržĺavat'   pracovný   režim   na   pracovi§ku,   kde   bude   vykonávať   praktické   vyučovanĺe   a   plniť   si   povinnosti
vyplývajúce z  obsahovej  náplne praktického `ĺyučovanĺa

b)       v prĺpade plánovanej  nepritomnosti  na  pTacovisku je  Študent  povinný  nahlásit'  absenciu  poverenému  pedagogickému

pracovnĺkovi  miTiimálne deň vopred
c)       rešpektovat' pokyny kompetentných pracovnlkov organizácie, ktorí budú zabezpečovať praktické vyučovanie

V.
ZáveTečné  ustanov€nia

5.1.               Dohoda  je  vypracovaná  v 2mysle  Zákona  č,  245/2008  Z    z   o  výchove  avzdelávaní  (Školský  zákon  )  aozmene  a doplnení
niektorých   zákonov   v znenl   neskorších   predpisov   a vyhlášky   Ministerstva   Školstva   Slovenskej   repu"ky   č.282/2009   Z.   z
o stredných Školách.

5.2.               Počas  praktického  vyučovania  má študent práva  a povmnosti  určené Zákonom č.124Ä!006  Z.z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia

pri práci a o zmene a doplneTiĺ niektorých zákonov v mení neskoršĺch predpisov.
5.3.               Odbomé   vzdelávanie   apríprava   Študentov   bude   zabezpečená   vzmysle   Zákona   č    184/2009   Zz.   oodbomom   vzdelávaiií

a príprave s o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5.4.               Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch -lx škola,  lx organizácia zabezpečujúca praktické vyučovanie študentov,  lx študent.
5.5.               Dohoda nadobúda platnosť dňom podi)isu štatutámych zastupcov účastníkov
5.6.              Neoddelitel`nou súčast'ou zmluvy je obsahová náplň odbomej  praxe

Dátum:
•t9.ftťť,-S  iú

e,T:-,'-gre

12/4ĺff.Pii6vjdž€i 4,2-
Mgr. Jozef Ba rborka, riaditel' Školy



-Obsaho\tá  náplň   pre  študijn).ĺ  odbor~ Obchodná  akadémia -bilingválne  štúdium

a.  dodržia\Jat.  pracovn}'J  poľíadok  podniku,  kde  sa  bude  vykonávať  odbomá  prax a plnit' sĺ  povinnosti  vyplývajúce  z obsahu

náplne odbomej  praxe
1).   dodržiavar`  predpisy  o  bezpečnosti  a ochrane zdravia  pri  práci

c. dodržiavať stanovenú pracovnú  dobu> podnik nesmie žiaka poverovať` prácou  nadčas   Počas praxe  nie sú z bezpečnostných
dôvodov  po\ĺolené  \ĺzďal'ovať.  sa z  pracov]ska (napr   Pošta,  banka,  „.)
Pnpadnú jednorazovú zmenu pracovnej  doby, absenciu  a temĺn nahradeniaje nutné nahlásit. Ško]e minimálne jeden deň
vopred na sekretariát   riaditeľa Školy po predchádzajúcom  súhlase pracovníka zodpovedného za odbomé vedenie praxe.

Aj  v prípade neprítomnosti  na  pracovísku  len  určiú  čas z pracovného dňa z rôznych  dôvodov (  návšteva  lekára.

práceneschopnost..  reprezentáĹ`ia Školy  a  pod.) je  nevyhnutné  vopred  nahlásiť čas  absencie.
Každú  neprítomnost. na pracovisku je potrebné si  nahradjť počas konania praxe,  pr(padne po dohode a so súhlasom
vedúceho praco\ĺnika prislušného pracoviska je možné  si  prax nahradiť aj  v  inom  náhradnom temíne ( počas prvého

júlového t}`Jždňa .  poprípade po dohode s učiteľom  a zodpovedn!h pracovni'kom fimy v popoludňajšich hodinách,  mimo
školského  v}JuČo\ĺania  ).  Každý  žiak musí  pc)vinne  absolvovar. 70°/o praxe,  inak  sa  mu  nebude považovať. za abso]vovanú.

d.  rešpekto\ĺat. pokyny zodpovedných  pracovníkov podniku,  ktorí budú zabezpečovať organizovaníe praxe priamo na

pracovisku
e.  použi'var` telefón,  t.ax±  in[emet.  kopĺrovacie zariaderiia,  prĺpadne  iné technické  zariadenia  len  so  súh]asom  pracovníka

zodpovedného za odbomé vedenie praxe.
ĺ. v)'koná\'at-. odbomú  prax bez nároku na mzdu

g.  údaje zi'skane o podnjku,  v ktorej  sa bude  v}'konávať prax je  možné použiť len  na účely,  t.j. dodržiavar` zásadu
mlčanlivosti.

h.  po  ukončeni'  pra.xe .ie Žiak povinn}'' do stano\Jeného temínu  odovzdať kompletnú odbomú prácu,  ktoráje spolu
s písomným  hodnotením v potvrdenom dennom zázname z praxe súčasťou  hodnotenia žiaka v predmete pTax.

Ol)sahová  náplň  odbornej  praxe

1         C`haraktenzujte ekonomickú a právnu  subjektivitu podniku

2        0bchodnémeno a obchodný Tegister
3.        Popíšte  členenie podnikov,  rokovanie  v mene podniku

4.       V)Js\ĺetlite podnikový transfomačný proces
5,       Anal}Jzujtejednotlivé  činnosti  podniku

]nvestičnú
Majeiok podniku`  1,  zabezpečenie výrobných  faktorov

2.  výroba statkov ( výTobný podnik ), poskytovanie služieb ( nevýrobný podnik )

Zásol)ovacie
Skladové hospodárstvo-príjem,  výdaj  zásob

Personálnu
Vznik.  zmena  ukončenie pracovnél`o pomeru,  pracovné podmienky,  mzdy pracovníkov

Odbytovú
Ponuka. dopyt,  tvorba cien, predaj,  reklamácie` prc)pagácia, konkurencia

Finsl'čnú
Finančn}'J  plán.  náklady.  v)''nos}J.  hospodársky  v)'Jsledok,  finančné  výkazy

Riadiacu
Organizačná štruktúra  podniku`  maJ`ažment podniku

Kúpno-predajné vzt'ahy
Fakturácia,  kúi)ne  zi``lu\?

Pla'ob,`)', st),k
Tuzemský platobný styk
Zahraničn}   platobn)'ĺ  st}Jk

Vedenie  účto`ĺnictva  vo rirme
Jediioduché  úČ`tovnict\ĺo

Pod\'oiné  účicwnĺctvo


