
ZMLUVA

o posk}'to`'anĺ praktického vyučovania formou odbornej praxe

č. 64. OA/2018

uzat\'(`i.|iiä \ĺ súladi` so 7ákoiioin C`.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský 7ákon)
\  /neiií  neskoršii`h  i)redpistu . zákonom č.  61 /2015 Z.  z. o odbomom  \'zdelávaní  a pripra\/'|.
\   zniiii  iieskoi.šii`li  pi.|`diiiso\  ii  \.yhlášky č.  65/2015  Z.  z.  o  stredných  školách  medzi

1.   Obťliti(Ii.úi  iikiidéii\iii`  F..  MĹidvii  2,  Priei.id-.a.
`ĺ{Ilti  €ktjl\..   F`.   llii.l\`ii  1.  97  I    29  Pi.ie\`i{l=(i.

Šitiiiiiĺiľii\.  =i'i`(iiiicii   ,11gi-.   Ľiilioiiiíi-l'i(Iii.   i-i{i(li[eľ  škol}`.

ť..   Iťl     5J_`\ll  l'ľl

a

:.   Olieci.ý  iíii.uil  `eilož.eii.y  Bľe-mi.y . Dľ.iž.sievi.á 367, 97212   Nedoš~ery  Bre-w.y.
titli.c>`u  in.w>\..i`ktľ   Di.iižsie\.i.Ĺi  3fi7.  97212    NedožeiT  Bi.c=.{iiiľ.

.`[iii.ti`iii  tihcc  JL:Di..  Miii.iin  Mtjki.í`,

(..   IL.I.:    ()1Í,   5Jll   51    (1().

'.
Predmet dohody

Prl`diiii`ioni doliod} jl` zabi`7pl`čeiiie odbomej  praxe žiakov Obchodnej  akadéiiiie   Pril`vidza,
11.  a  !11.  roč`nika.  ;tu(1ijného  odboru  6317  M  obĺ:hodná akadémia.

11.

Cieľ praxe

(`il.ľom  prawj. i.(`/šii.i`nii` ti`oretickýi`h a nadobudnutie praktickýi`h poznatko\' .i \'edomostí
7  iir(`bll`matik}'  i`koiiomickl``i  :igend}' organizácie v  súlade s učebnýini  osno\ĺaini  pri'slušného
štiidiiiiého odhoi-ii  \  i`oilmienkach  pi-axe.  Odporúčaná náplň praxe:

-       íidmitiis(r:iti'\ ni` i)rái`.,  agenda a  korešpondencia`

-iikti\'i`\   \   ohlasti  úc`tovníct\r'a`

-       i)rál.|. s  kiincl`láľskoiua výpoč`tovou technikou,
-       \yl)a\o\{mil` pl.i.sont'ilnej  agendy.
-       ŠtaiistiLa  a  l`koiiomil`ké \'ýpočty,

-       obi.h(`ilni. aLii\'it}/.  markl.ting.

-       iM.ácliiii  ú`|`Lulaiií.  poplatko\J. t\'oi.ba cien,
-       maiiažéľ`k{i  ť`íiiiiosť      riadeiiie a  organizácia úsekov.
-        ptidiiik{itl`l'sk(`  akti\iL}Í.

111.

D"h praco` nej č.innosti. termín a dižka vyučovania v podmienkach odborne.i pra`e

3.1.  7.itil`i  budú  itoc.;h odboi-ni`j  praxe vykonávať C`innosti  súvisiace s odporúčanou  nár)li`it`u

',ľa\e

11



3.=.  Odbomú pra\ budú Žiau  vykonávať v temíne od  14.  05.  2018 do 25.  05. 2018. t. j.
\  dĺžke  1 ()  i".ai`(n'tiýcli  dnĺ.

3.3.  Žial`i budú odboniú pra\  \'ykonávat. denne `ĺ rozsahu 6 hodín (mimo obednej  prestá`ĺky).
I'i.ai`o\'ná  d.iha  08:00  -14:00

Prípadnú jednorazovú zmenu pi.acovnej doby je potrebné nahlásiť škole `'opred.
Oi.ganizácia  i`esmie po\ i]i.ovať žiaka prácou nadčas.

[V.

Zabezpeč.i`nie podmienok pre realizáciu odbornej praxe

4.1.  P(u iiiiiosti  oľganizácii`:

A   Zabezpečn. \.t` s\'ojcj prcvádzke odbomú prax v zmyslejej cieľa a iiápliie pre

Dĺl\.i,l  l.c'lllt'ľ'                                                                                     III.  A

8   P(» eri`. oľganizo\'aiiim a zabezpečením odbomej praxe svojho zamestnanca.
iiištruktoi-a -/L,.Dĺ..  .`/tĺĺ.//.n MOA-ii'..  Zamestnanec je zodpovedný za odbomú pomoc
a odboi-iié \ e(leiiie piidelenýcli Žiakov \' rozsahu   podl.a oddielu 2.1

C   Poskytiiúť žialtm i"imerané pracovné a sociálne podmienky (iiapi.. zá\'odné
sti-avo\ aiiil` za  úhradu  a pod.).

D   \'  pr\ ý tli`ň   pľa`c tihoznámit. Žiakov s pracovným poriadkoiTi` s predpismí
o bezpec`iiosu  a ochi-aii.' zdravia i)ri práci  v podmienkach organizácie a `' súlade so
7.ákomiíkoiiiprácl`.
Žiak sa iii`smie \'zd.aľo\ĺať z pracoviska (napr. pošta. banka. služobné cesty).

E   Pi'soiiine zliodnotiť žiaka v deimíku z praxe. jeho prístup k povinnostiani. aktivitu
n pod.  Di.iiník z i)rau`je potrebné zároveň potvrdiť podpisom a odtlačkoin pečiatky.

r-`'  Umožniť po\'ereiicmiu učiteľo\ĺi `'ykonat. kontrolu priebehu praxe.

4.!.  P(`\'innosti  škol\':

A   Orgamzácio:i a  zabi`/iicčením odbomej  praxeje v Škole poverená  lng.  Balko\Já.
8   Poučiť žiaLo\  o podmienkai`h vykoná`Jania praxe a požiada`'kái`h iia prácu. ktorú biidú

\ ykoná\ ať poC`as pra \1`.
C   ` lpozoriii`. Žiako\'. Ž|` i.idaje získané o oi.ganizácii, v ktorej budú \ĺykoná\'ať prax. môžii

použiť  l|`n  iia  \i}ĺučo\ acie účely.
D   Riaditl`ľ Škol}. po\'ci.iijc `.yučujúcich kontrolovať žiakov počas vykonávania praxe.
1:   Pi-ai`o\ iw \'ýsledk}ĺ Žiakov z odbomej praxe využiť ako podklad pre záverečné

hodnotenil` Žiada \  i)redmete prax.

4.3.  Po\ innosti  Žií`k.i:

.\   Dodržia\ íiť pi-aco\ ii}  poriadok organizácie. kde bude `ĺykonávať odbomú prax a plniť
`i  po\ inno`ii  \ } t)lý\ ajúi`e z obsahovej  náplne odbomej praxe.  Na žiaka sa poC`as
odboi-nej  praxe \  i)1nl`j  miere vzťahujú usmemenia Školského poriadku Obchodne.i
íikadémie  Pril`\'idza.
V  prípadi`  iiet)i.itoiiim`sti  na  praco\ĺisku z rôznych dôvodov  (ná`ršte`'a  lekái.a..
ľi`pi.ezentál`ia školy. i.odinné dôvody a pod.) je povinný nahlásiť čas abseiii`ie.
..\bsenciu a termín nahradenia musí ohlásit' škole minimálne deň   v o p r e d .

8   Ri`špl`kto\ ať i)okyii}  zodpovedných pracovnikov organizácie` ktori' budú
íabezpl.C`o\ iiť orgaiii;o\'anie praxe.

C   PouŽí\ ať tl`li`ľóii.  ľa\.  počítač. intemet.  kopírovacie zariadenia, pripadnc iné technické
/ariadiiii.i li`n m súlilasom pracovníka zodpovedného za odbomé vcdenie Žiaka.

_,_



D'` \'ykoná\ ať odbomú  pi.ax bez nároku na mzdu.
Eĺ  Po ukonť.i`ní  pi.a.\e j.  i)ovinný do konca týždňa po príchode do školy odovzdať

koiiipli`tiiú odbiimú iirácu. ktorá je spolu s písoimým hodnoteiiím \J  pot\i.rdeiiom
dennom 7á;naml` 7 iiľaxe súčasťou hodnotenia Žiaka v predmete prax.

V.

Zá`'erečné ustanovenia

5.1.  l-átt` dohoda  q  iizat\'áro  \' súladc s platnými  prá\'nymi  nomami.

5.2.  Pi.á\ ni` pomi`i.}ĺ' zúč{istiil`iiých strán. ktoré nie sú obsahom dohody sa riadia platnými

prá\ ii}'mi  pi-i`dpisi". mimä Školskýin zákonom a Zákonníkoin práce.

5.:`.  Zmen}ĺ a d``pliik}ĺ dolioil}' možno `Jykonať písoiiinýin dodatkom  len na  základe \'zájomncj
doliodv  7úC.a`tni?iiých  sti.án.

5+.  Dohodaje \ )/liotoĺi`ná \  ]  exemplároch -1  x pre Školu,1  x pre oi.ganizáciii
7abl.ziieč`iijúiu odhom'i i)rax Žiakov.

5.5.  Dolio(la iia(1o`iii(la  itlatiiosť dň(m jej  podpisu ŠtatutámyiTii zástupcami zúčastni`ných
stl-án.

V~ú.V.C6LOLi,_     .{.  Ci.qo  _!j.

/s~lí,/,+cl,J   --JJ"„

=iE

Prievidza  29.  03.  2018

--.. j_.:

Mgr.  Ľubomír Vida
riaditeľ  školy


