
Z M 1_, U V A

o poskytovaní praktického v.yučovania t.ormou odbornej praxe

č. 28® OA/2017

u4:atvt`}i-ená v súlade so zákonom č. 245/2008 Zr  7,. o výchove a vzdelávaní (školský zák(-)Ji)
`,D  znení  iieskorších predpisr>v, vyhláškou č.  282/2009 o stredných školách v znení neskoršíc`h

i?redpisov a zákonom č. 61 /:2015 Z. 7,. o odbomom vzdelávani a príprave a o zmt.ne a doplnem
niĹ±-kiorýcih zák.onov medzi

1.  {)bchodná akadémia. F. Madvu 2. Prievi,dza.
sidĺo  školy:  F  Madvu.  ž. {)71  2()  Prievidza9
Šicituiárny =á,si,u{)t.:a Mgr`  Ľuboľnir Vida,  riaditeľ školy.

t`    {el„   5438lI8                                                                                                                                                               .

a

:!.   Obec  Nedož.eryi-Bľe7,any, I)ru-z^ste\.ná 3(i7/1, 97212 Nedož.eľy-Bre7.any,
ti,tlrcs{i pracovisk,a:  [)ruž,stevnťi  367/ I  Nedožery-Brezany 97212.
Sť(i,r'(}Sl(i  ()hce'  J[ĺ[)rr  Mĺirtiii.  Mokiýe

€-``     Ít.l^      ()9()5   823   \q55.

].

Predmet dohody

ľFc;'chi`ti(m doh(tdy jc Ž,abezpcčenie odbomej praxe žiakov Obchodnej akadémie  Prievidza.
ii   ťoém'kíi. študíjiiého odb{iru 6317  M  obchodná akadémia.

11`

Cicľ praxe

{.`jeľom pi.axe  ie rozšĺi.enic teoretických a nadobudnutie praktický-c`h pi)z"tkov a vcdoinoLstí  ..?.

pr.)blt`matiky ckonomickej agendy organizácie v súlade s učebnými osnovami príslušnélio
Študijného odhoru v podmienkach praxeL` Odporúčaná náplň praxc`:

r      administr{atívne práce. a.5enda a korešpondencia.
"      aktjvjty v  obltastj účt{]vrícl,va,
•      [}ráce s kancc,lárskou a ` ýpočtovt" technikou.

\/-y'bavť)v{.miLĹ personálncj  agendy,
``€i;jtisiika  a cki)rmmické `'ýpočiyó

\`hchttdm€ aktivitv` marketir`g.
t       pi.ái-Ä  " úsi`ku  daT`L  pítpl;itk(`u'.  tv``i.b:i  Ľ.ieTi,

•       mimižérska  činmi.st' ---ríadenit= n  {.w.giHiiz.ricia úsek(w.

"       pt-)diijkateľské aktívity\`

111.

E}ruli pracovn..j činnosti, teľmín n dižka vyiičovania v podmienkach odboi.mej i}rá`kĹ`

L i    ŽTjai`i  Í"clú počm odbomcj i iraxe v~ykonávaf činnosti súvisiace s odp()rúčanou  iiápli`iou

Íq)ĺ',ľxl`

-1



1.,?,  {Jdbomú i`rí?T`-hudťi ž,Íac`i  v}'k{`ná\ĺať `'  temi{ne od 22.  05e  2017 do 02.  06.  2017,  [e j.

v dižke  1_0 prac,ovných clni,
3. 3, ŽiaĹ`í hudú (idborr}ú prax vykonávať denne v rozsahu 6 hodín (mimo obednej pt.estávkv).

_Prai`,ovná doba  07:30 -13L30
Prípadnú jednorazovú zmcnu pracovneQj doby je pot.rebné nah]ási€.'-škole vopred®
OrĹianizäeia nesmie poverttvať žiaka pľácou nadčas,

Ive
Zabezpečenie 'podmieiiok pr€ ľealizáciu odbornej praxe

Ĺ'l.1 `  Poviľmostj_  iirganizäcie:

A,ĺ` Zabezpečíť vo svojej prevádzkc odbomú prax v zmysle jej cieľa a náplne pre

[)ávid Lenhart IĺA

B,/ l'overiť tirganíz(`vaním a 2íjabezpečením odbt)mej praxe sv(tjho zamestnanca.
i nštruktoi'íi  -t/i4D;..  A4ícĺr/í.# A4lo4p;,  ,`'.fczroLgí# Ĺ)bc€ť.  Zamestnanec je zodpovedný za
i'.tilbc)mú pt)moc a odbomé vedenie pridldcných_ žiakov v i.ozsahu   podľa oddielu 2. _1

í.`.,.' Pi}skytnúť žiakom primerané pt-acovii.é a socíälne podmi€mky (mT}rc zävodné
\ťiravovanje za úhradu a pod.).

D.ĺ' `ĺ`. _prvý deň   praxe obo2námi.i' žiaknv s pracovným poriadkomg s predpismi
o bezi)ečiiosti a ()chraJie zdravia pn práfw v podmienkach organizácie a v súlade siD
Ž',ákonní ktm práct`
Žiak  sa. nesmie vzďaľ()w}t' z pract)viska (nap_r, pošta. banka, služobné eesty),

r;ĺ` PjsĹ`mne zhodnotiť žiaka v dennĺku z praxe, jeho prístup k povjnmstiam, aktivjtu
`i pod. 1)cmník z praxe je potrebné zár{)veň potvrdiť podpisom a odtlačkom pcč`iatky,

r.  1 imí``žníť poverenému učitel'ovi  vykonať kontrolu priebehu praxeô

j   ĺ-`.  T`'i_a`.-miiosti  Školy:

A . {ť)!.ganizáciou a zabezpeče"rm odbomej praxe je v škole poverenä lng. Balk()vá.
r3,  r'oučiť ž,iakttv o podmienkach vykonávania praxe a požiadavkách na prácu, ktotú budú

t`r}Jk()náva,ť počas praxe.

{-..' 1 Jpozornit. žiakov, Že údaje získané o organjzácíi. v ktorcj budú vykonávať prax. môžu

!_ioužit' ien na vyučovacie účciy.
D,` Riadileľ Školy povenijc vyučujúcich kontrolovat' žiakov počas vykonávania praxe.
r.ĺ'  Prai.ovné výsledky žiakov z, odbomej praxe využiť ako podklad pre záverečné

!i{itint_itiliie žiada v predi\iete prax ,

•T'É  .i.  P{!\'il_1nos(i  žiaka:

A,ĺ'' Dodržiavať pracovný poriadok oľganizácie, kde budc vykonávat` odbomú pra.x a plnít`
.*j poviiinosti vyplývajúce z obsahovej i]áplne {)dbomej praxe. Na Žiaka sa počas
odbomej praxe v plnej míeťe vzťahujú usmemenia Školského poriadku Obchod]ie.i
akadémie Prievídza.
V prípade nepri'tomnosti na pracĹ}visku z, r(`jznych {lôvodov (návšteva lekára.
reprezentácia školy. rodinné dôvody a pod. ) je povinný nahlásiť čas absencie.
Absenciu a termĺn nahradenia musĺ ohEásit' škole minimálne deň  v o p r e d .

B,J' Rešpektovať pokyny zt)dpovcdný€,h pi.acovĺiíkov organjz.ácie, ktorí budú
zabezpetúvať organizovmiie praxe

ť.,' Použivať telefón. faxe počítač. mtemet. kopírovacie zariadenia, prípadne iné techriícké
zariadenia ]en so súhlasom pracovníka zodpove{lného za odbomé vedenie Žiaka.
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D/ Vykonávať o(lbomú prax bez nái.oku na mzdu.
r/ Po ukt}nčení praxe je povinný do konca týždňa po príchode do školy odovzdať

komr)letnú odbomú ])rách ktorá je spo[u s písomným hodnotením v potvrdenom
dcmnom záznamc. z praxc; súča`sťoii hodnotenia žiaka v predmete prax.

V®

Záverečmé ustanovenia

5e 1 ^   [`átf) dohoda sa uzatvára  v súlade s piatnýmí  právnymi iionnami.

5.2  Právnc pomery zúčastnených strán, ktoré nic sú obsahom dohody sa riadia platnými

_pľávn.ymi prcdpismi` iiajmä školským zákonom a Zákonni'koiii práce.

$  1   7ťHieny a doplnky dohody možno vyk(>nat' písomným dodatkom len na základe vzái.oimej
ílohody zúčastnených strán.

i -t   Doii{>da je vyhotovená v 2 exemplároch  ~  .1  _x pre Školu,  !  x pre organizáciu

7,íibezpečujúcu odbomú pra:;i Žiakovf

5 5.  Dt`thoda nadobúda platnosť dňom jei podpisu Štatutámymi zástupcami zúčastnených
stfán.

h ,--- OJ T. G-i*\ ,±  Lŕ.l`.j

:0.4.(2011

( ,ll,c`.qt(t  a  llátum)
Prievidza ()3. 04.  2017

F.  MadvLi

•,'1   `,?9  Prie ídza

\

Mgr. Ľubom]'r Vida
riadĺteľ školy


