
ZMLUVA

o poskyto`'aní praktického vyučovania formou odboľnej praxe

č. 38. OA/2016

uzat\ orcná \  súlade s § č. 8 zákona  61/2015 Z. z. o odbomom vzde]ávaní a príprave a
o z'niciie a doplnení niektorých zákonov

1.   Obchti[liiá aka(lém.i(i, F. Madvu 2, Prievidza`
`íLIlti  {k(jly.   F   Madwi  2.  97129  Prievidza,

ii:iii((ĺii.n+í  =úsiiiľ)ca  Mgr.  Ľuhomĺr  Vida,  riadi[eľ  školy.

č    icJl    ()J6,!5J3  81    Is

a

2.Obeciiý úľad Nedožery Bľezany, Druvzstei)ná 367, 97212 Nedožery Brez(iny.
Liili.c'`ii  pľac()\`iskĹi:  Družsievná  367`  972  I 2  Nedožery  Bre-.any`

+iLiiiiiĺii.ny  =úi``iiii)ca:  JUDr.  Martín  Mokrý,

ĺ.    ic>I..   ()J6/5J8  512().  ()J6/5J8  53  80.

1.

Predmet zm]uvy

l'i.edmi`iom /m l u\ }ĺ je zabezpečenie praktického vyučovania fomou odbornej
d\ tyjt}'';cli-i(` |'jpi.a.\c ;iakov Obchodnej  akadémie   Prievidza.11.  ročníka.  Štuď`iného `idboru
(t317  M   ohi`lio(lná  akaclémia.

11.

Ciel' praktického vyučovania formou odboi.nej praxe

2.1.  (.ic`l`itm  praktického vyučovania fomou odbomej  praxe
-      jc i w;íi.cnie teoi.etických a nadobudnutie praktických pozmtkov a vedomoL"

/  r)i-olilematiky ekonomickej  agendy organizácie v súlade s  učebnými  osnovanii

pi-i'`liišiiého Štuďjného odboru v podmienkach praxe.  Odporúčaná náplň praxe:
-      adiiiinisti.ati'\'ne práce. agenda a korešpondencia.
•       al`ii\`it\`  `.  oblasti  účtovni'ctva.

-      [ii.áci` `-kancelárskou a výpočtovou technikou.
-       \'}ha\o\'anie pei.sonálnej  agendy.
•       štatistika a ekonomické  výpočty.
-       ohcliodné aktivit}'`  marl.cting.
-      i)i.äcc  na úseku daní. poplatkov, tvorba cien,
-      iiianíiž,érska činnost` -rjadenie a organizácia úsekov.
-        rx`diiiLateľské  aktivity.

111.

I)ruh pi.íicwnej činnosti, termín a dĺžka vyučovania v podmienkach odbornej praxe

`.`.1.  ;iaĹ`í  hiidú  ri``čas odbomej  praxe vykonávať činnosti si'ivisiace s odporúčanou iiáplňou

lll.axl`
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3.2.  ()dbornú prax  budú žiaci  vykonávať v temi'ne od  16.  05.  2016 -27.  05.  2016, t. j.  v dlžke
10  pi.ac`o\ĺných dní.

3.3. Žiaci  budú odboriiú prax vykonávať denne v rozsahu 6 hodín bez obednej prestávky
(časové rozpätie od 6:00 h do  15.00 h).  Pracovná doba 08..00 -/J..Í/O.

Pľĺpadnú jednorazovú zmenu pracovnej doby je potrebné nahlásit' škole vopred.
Organi?.ácia nesmie poverovať Žiaka prácou nadčas.

IV.
Zabezpečenie podmienok pre realizáciu odbornej praxe

4.1.  Po\ ínnosti  organizácie:

A/ /,abĹ`7peč`iť \'o svojej  prevádzke odbomú prax   v zmysle jej  ciel-a a náplne pre Žiakov

Ánežka  B()ie'k()vá

lleiii.ik  Kiid()láni

B/ Poverit` organizovanĺm odbomej praxe svojho zamestnanca -/`7ďwc/ B/ď//ĺ)vfŕ
./(,'/)J.   .W(/ĺ-//;7 iwí)Ä;.}''.  Zamestnanec je zodpovedný za odbomú pomoc a odborné vedenie

i)ridelených Žiakov v rozsahu   podľa bodu 2.1
C/ l'oskytiiút. žiakom primerané pracovné a sociálne podmienky (napr. závodné

stra\'o\'anie za úhradu a pod.).
[)/ V pr\ý dcri   praxe oboznámiť Žiakov s pracovným poriadkom. s predpismi

o bi'zpečiiosti a ochrane zdravia pri práci v podmienkach organizácie a v súlade so
Zákoimi'koiii  práce.
ŽiaL sa nesmie vzďal.ovať z pracoviska (napr. pošta, banka` služobné cesty).

Ľ/ 7.amcstnaiiec organizácie poverený vedením praxe vystaví na konci praxe potvrdenie o
\ } hoiianí (idbomej  praxe: pĺsomne zhodnotĺ Žiaka v denníku z praxe podľa pripravenej
Škál}  hodnotenia. jeho prístup k povinnostiam, dochádzku, aktivitu a pod. Denni'k
z praxc jc potrebné zároveň potvrdiť podpisom a odtlačkom pečiatky.

[.-/ Podl.a iivá7.enia organizácia môže  poskytnúť Žiakovi materiál potrebný k
\'ypi.ai`o\aniu   správy   a práce z  odbomej praxe.

G/  1 ! iiiožniť povei.enému učiteľovi vykonať kontrolu priebehu praxe a vstupom na miesto
\ .\ konu praktického vyučovania za účelom dohl'adu nad dodržiavaním podmienok
\ }' chovno-vzdelávacieho procesu.

4.2.  l'o\innosti  škol}':

A/ Riaditel. Školy poveruje vyučujúcich kontrolovať žiakov počas vykonávania praxe
8' Poučit` Žiako\  o podmienkach vykonávania praxe a požiadavkách na prácu. ktorú budú

\'y koná\'at- počas praxe.
(`/ 1 )poíornii. žiakov. že údaje získané o organizácii, v ktorej budú vykonávať pi.ax. môžu

poiižiť len na vyučovacie účely.
r)/ I'i.ai`oviié \.}'ĺsledky Žiakov z odbomej  praxe využit. ako podklad  pre záverečné

h()diioteiiie Žiaka v  odbornom predmete podľa zamerania témy z praxe.

4.3.  Po\innosti  Ziaka:

^,' I)odr7.iavat. pracovný pofiadok organizácie, kde bude vykonávať odbomú prax a plniť
si  po\ iiinosti vyplývajúce z obsahovej náplne odbomej praxe.
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V  pĺi'pade nepi.i'tomnosti  na pracovisku z rôznych dôvodo\  (návšteva ]ekára`
rcpi.ezentácia školy. rodinné dôvody a pod.) je povinný nahlásit. čas absencie.
Absenciu a termín nahradenia mu§í oh]ásit' škole minimá]ne deň  v o r) r e d .

8/ Rešpektovat. pokyny zodpovedných zamestnancov organizácíe`  ktori' budú
zabezpeč`ovat` organizovanie praxe.

C`,/ I'oužívat. telefón.  fax. počítač, intemet, kopírovacie zarjadenia. pri'padne iné technické
/ariadenia len so súhlasom zamestnanca zodpovedného za odborné vedenie žiaka.

D/ V}.Lt`iiá\'at- odbomú prax bez nároku na hmotné a finančné zabezpečenie Žiaka.
r/ Po ukttnčeni' praxe je povinný do konca týždňa po príchode do Školy odovzdat.

kompletnú odbornú prácu, ktoráje spolu s písomným hodnotením v potvrdenom
di`iiniiiii /.ázname z praxe súčasťou hodnotenia Žiaka v pri'slušnom odbornom

pi.ediiiete.

V.
Záverečné ustanovenia

5.1.   ráto 7.mlwa sa uzatvára v súlade s §  č.  8 zákona  61/2015 Z.  z. o odbomom vzdelávani'
a pi.i'pra\'e a  o zmene a doplnení niektorých zákonov

5.:.  Prá\ ne pomery 7,účastnených strán, ktoré nie sú obsahom zmluvy sa riadia platn}''mi

pi.á\'n}`iiii  predpismi.  najmä Školským zákonom a Zákonníkom práce.

5.3. /,meiiy  a doplnky  zmluvy možno vykonať pi'somným dodatkom len na základe vzájomnej
dtthod.\  Žúčastnciiých  strän.

5.4.  /,mlii\'a je \'.\'hoti)vená v 2 exemplároch -1  x pre školu,1  x pre organizáciu
/abc`zi)eč`ujúcu odbomú prax žiakov.

5.5 .  /.mlii\ a nad()bi'ida platnost` dňom jej  podpisu štatutámymi zástupcami  zúčastnených
strá'1.

5.6.  /mlu\ĺný  vzt.ah konči' ukončením praxe žiaka v organizácii.

í)t   0\  ,  Žo,\G
(  ll,lc\'o  :1  úi'tl„11)
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Prievidza 31.  03.  20 I 6

1:

_                      _-:_

Mgr.  Ľubomi.r Vjda
riaditeL.  Školy


