ZMLUVA
o poskytovaní praktického vyučovania formou odbomej praxe
č® 25.OA/2015
uzat`orená v súlade s par. 8 zákona 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a prĺprave a
o 7,mene a doplnení niektor}'/'ch 7,ákonov
1. Obchodná akadémia` F® Madvu 2, Prievidzii.
sídlt) Školy: F MĹiďiu 2. 97] 29 ĺ`rie\iidza.

štatuiárny zástupca Mgr. Ľubom,ír V.ida\ riaditeľ školy
č. t{J,l. 046/543 81

Js

a
2. Obec Nedožery -Brezany, I)ružstevná 367/1. 97212 Nedožery Brezany,
udresa prac()viskĹi: Družstevná 367/ 1. 972 ] 2 Nedožery Brezany,
šiaĺu,iárny zástupca: Marĺin Mokrý.
č. icl.. ()905 823 555`

u
Predmet zmluvy
Predmetom zinluvy je zabezpečenie praktického vyučovania f`ormou odbcmej
dvoitýždňovejpraxe Žiako\ĺ Obchodnej akadémie Prievid7,a, rv. ro(Vmi'ka, študijného odb{)i.T.i

6317 M (>hchodná akadémia.

„.
Ciei' i)raktického vyučĺivania formou odbornej pra.Ä€
J. .i Cie,'ľom praktického vyučovania f`ormou odbomej praxe
jc rozšírenie teoretick}./'ch a nadot)udnutie praktických po7.natkov a vedomostí
z problematik}/-ekonomii?kej agendy oi.ganízácie v súiade s učebnými osno\/.amj

-

prí-slušného študijného o lboru v podmienkach praxe, Odporúčaná náplň praxe:
administi.ati'vne práce. agenda a koi.ešpondencja,

I

aktivity v oblasti účto``'nĺctva`

•.

práce s kancelárskoiut výpočt()vou {eclini`kou.

-

\J'}/'bavovanie personáhiej agem'iyn

•

štatjstika a ekonornick.é výpcjčt`ť'`

-

`u

t>bchĺ``jdné f+ktivit\`. maiketing.

ľ)ráce na ú.seku daní. poplatko\rľv\.rba cien..

-riianažéi`ska činnosť -. riadenie a oĺganizácia úsekov.
podnikateľské aktjvity.

E II ,`

Druh i}i.ac(ivnej činnosti. ťe mím a dĺžka vyučovania v po{lmienkach odb{.rmei prst*:e
3.1. Žiaci b`idi'i počas odbo[.nej pra`'e \ĺ'ykonávať či_nnost; súvi:;iz}.Ĺ`e s t)dpoi.úč,ari()u náplňtiu

Praxe

3.2. Odbornú prflx budú ž.iacj vykonávaf v termĺne od 28. 09. 2015 -09. [0. 2015. t. j. v dlžke
10 r>racovných dní.

3 .3. Žjiaci budú odbornú prax v}konávat. denne v i.ozsahu 6 h(`di'n bez obcdnej prestávky
(časové rozpätie od 6:00 h tio 15.00 h)~ Pracovná d.oba t

Prípadnú jednorazovú zmenu pracovnej doby je potrebné nahlásit' škole vopred.
Organizácia nesmie povei.ovať Žíaka prácou nadčaso

IV.

Zabezpečenie podmienok pre realizáciu odbomej praxe
4.1. Pt)vinnosti organizácie:

A,/ Zabezpečiť vo svojej prevádzke odbornú pĺax v zmysle jej cieľa a náplne pre Žiakov
Pairícia znamenáková

IŤ/'. Ĺ`

8,' Poveriť organizovaním odbomej praxe svoj ho zamestnarica -A4cz;'/z.m Mĺ)#.t'J.

Z,amestnanec je zodpovedný za odbornú pomoc a odbomé vedenie pridelených žiztkov
v i.ozsahu podľa bodu 2.1

C/' Poskytnúť žiakom primerané pracovné a sociálne podmienky (napr. závodi'ié
stravovanie za úhradu a poct.).
D/ V prvý deň praxe oboznámiľ Žiakov s pracovi`ým poriadkom, s predpismi
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v podmienkach organizác,ie a. v súlade so

Žákonníkom práce,
Ž,iak sa nesmie vzďaľovLať z pracoviska (napr. pošta. banka, služobné cesty`).
E/ 7,amestnanec organizácie poverený vedcním praxe vystavĺ m konci praxe pt)twdenic \r)
vykonani' odbornej praxe: pĺsomne zhodnoti Žiaka v dennĺku z praxe prwlra pripra`'enej
Škály hodnotenia, jeho pt`ístup k povinnt)stiam. dochádzku` aktivitu a podo Denníh
;{ praxe je potrebné zároi` eň potvi.diť podpisom a odtlačkom pečiatky.

F/ Podľa uváženia organizácia môže poskytnúť Žiakovi materiál potrebný ti
vypracovaniu správy a práce 2r odbomej praxe®
G/ Umožnit-poverenému učiteľovi vykonať kontrolu priebehu praxe a vstupom na miesto
výkonu praktického vyučovania za účelom dohľadu nad dodržiavaním podmienoií.
výchovno-vzdelávacieho procesu.
4.2. Povinnosti školy:

A/ Riaditeľ školy poverujc vyučujúcich kontrolovať žjakov počas vykonávania prax€
8/ Poučjť žiakov o podmienkach vykonávania praxe a požiadavkách na prácu, ktorú budú
vykonávať počas praxe.
C/ Upozorniť Žiakov. že údaje získané o organizácii. v ktorej budú vykonávať pi.ax, môž,u
použiť len na vyučovacii účely.
D/ Pi.acovné výsledky žiaki v z odbornej praxe využjť ako podklad pre záverečné
liodnotenie Žíaka v odbomom predmete podľa, zamerania témy z praxe
4.3. Po`.innosti žjaka:

A/ I)održiavať pracovný poriadok oĺganizácie. kde bude vykonávat' odbomú prax a plniť
`í poviiinosti vypl}'Ívajúce z obsahovej náplne odbomej praxe.

V prĺpade neprĺtomnosti na pracovisku 7. rôznych dôvoclov (návšteva lekái.a,
repre7.entácia školy. roďnné dôvody a pod.) je povinný nahlásiť čas absencie.

Absen.`iu a termín nahradenia musí ohlásit' ško]e minimálne deň v o p r e d .
Bĺ' Rešpektovať pokyny zodpovedných pracovníkov organizácie. ktorí budt'i
zabczpečovat. organizovanie praxe.
C`ĺ' Použi'vať telet`ón, fax. počítač, intemet. kopírovacie 7,ariadenia. prípadne iné technické
zariadenia len so súhlasom prac()\7nĺka zodpt`vedného za odbomé vedenie žjiaka.
D/ V}/konávať odbornú prax bez náJ.oku na hmotné a finančné zabezpečenie Žíakah
E/ Po iikončení praxe je povinný do konca týždňa po prĺchode do školy odovzdať
kompletnú odbornú prácu. ktorá +it spolu s písomným hodnotením v po[vrdenom
dennom zázname z, praxe súčasťou hodnotenia žuiaka v pri'slušnom odbomom
predmeteĹ

V.

Záverečné ustanovenía
5.1. Táto z,mluva sa uzatvára v súlade s par. 8 zákona ól /2015 7,a Žr,. o odbomom vz,delávaní
a prĺprave a o zrnene a doplnení niekt(>rých zákonov

5.2. Právne pomery zúčastnených strán. ktoré nie sú obsahom 7mluvy sa riadia platnými
právnymi predpismi. najmä školským zákonom a Zákonnĺkom_ práce.

5.3. Zmeny a doplnky zmluvy iT`ožno vykonať písomným dodatkom len na základe vzájonmei
doh(`ily zúčastnených strán.
5.ĹL Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch ~-1 x pi.e školu,1 x pre organizáciu

7,abezpeči[júcu odb`)mú prax žiakt)v.

5, 5 , ;7.,mluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Štatutárnymj zástupcami 7.ťičastnených
strán.
5.6. Zmluvný vzťah konči' ukončeni'm praxe Žiaka v organjzácii.
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