Dohoda
o vykonávaní odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie, Bernolákova 26, Zlaté Moravce
V zmysle zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní/ školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhláškou č. 282/ 2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky č. 268/ 2011 Z. z. , zákona č. 124/ 2006

z.

z. o ochrane

a bezpečnosti pri práci, sa uzatvára zmluva na zabezpečenie odbornej praxe žiakov medzi:

Obchodnou akadémiou, Bernolákova 26, 953 20 Zlaté Moravce,
zastúpenou riaditeľom školy: RNDr. Vladimírom Gubišom
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Čl. 1. Predmet dohody

Predmetom dohody je zabezpečen i e odbornej praxe žiaka Obchodnej akadémie Bernolákova 26,
Zlaté Moravce, študijný odbor 63176 obchodná akadémia, na základe školského vzdelávacieho
programu
Čl. II. Cieľ praxe
Cieľom praxe je sprostredkovať žiakom skúsenosť so spôsobmi práce, ktoré sú uplatňované na

konkrétnych pracoviskách v oblasti ekonomiky a účtovníctva. Umožniť žiakom, aby si prakticky
vyskúšali metódy, s ktorými sa zoznámili teoretickým štúdiom v súvislosti so študijným odborom.
Čl. III. DÍžka pracovnej činnosti v priebehu odbornej praxe

Odborná prax sa

uskutočňuje

v rozsahu 10 pracovných dní v školskom roku, v zmysle vyhlášky majú

žiaci v jednom pracovnom dni 6 hodín odbornej praxe. Vyučovanie v podmienkach odbornej praxe
budú žiaci

absolvovať v termíne od „... .J:.lr?.:„h.l.f...„ ..... „„ ...do „„.Í.~ : .!.~:.!.?.{L„ „„ .„ „v časovom
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harmonograme od „ .„ ::-.. „„hodiny, do „„ .. ::-.„„.hodiny.

Čl. IV. Zabezpečenie podmienok pre realizáciu odbornej praxe

Povinnosti organizácie:
Poveriť

zamestnanca zodpovedného za

odbornú prax žiaka, meno, priezvisko, tel.
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Zabezpečiť prax v súvislosti s náplňou v bode II tejto dohody

Oboznámiť žiaka s pracovným režimom, jeho pracovným zaradením, úlohami, ktoré vyplývajú

s ohľadom na odbor štúdia, vek, schopnosti, zdravotný stav, nevyžadovať práce, ktorých
výkon by bol v rozpore s právnymi predpismi
Vytvoriť

žiakovi primerané pracovné a hygienické podmienky

Vyhotoviť písomný záznam o poučení žiakov o otázkach BOZP, poučenie o ochrane osobných

údajov a interných údajov organizácie, kontrolovať dodržiavanie uvedených zásad, nahlásiť
prípadné nedostatky vzniknuté

počas

praxe na tel.

č.

OA 6421904

Zistiť príčinu prípadných pracovných úrazov žiaka počas praxe viesť o nich evidenciu, nahlásiť

ich do 24 hodín

bezpeč.

technikovi OA Mgr.

Ľubošovi

Balkovi t.

č.

6421904
Zabezpečiť vstup pedagogickým zamestnancom poverených kontrolou odbornej praxe
V posledný deň odbornej praxe vyhotoviť potvrdenie o vykonaní odbornej praxe
Priestory, v ktorých bude žiak vykonávať odbornú prax boli schválené orgánom verejného
zdravotníctva k uvedeniu do prevádzky a schválené prevádzkovým poriadkom
Odborná prax je bezplatná
Povinnosti žiaka
Nastúpiť na vykonávanie odbornej praxe, v termíne, dodržiavať pracovný čas a režim, byť

primerane
Plniť

oblečený

úlohy, ktoré súvisia s predmetom štúdia, predmetom

činnosti

organizácie,

Absolvovať školenie o BOZP, dodržiavať predpisy o BOZP, dodržiavať ochranu osobných

údajov a interných údajov organizácie
Oznámiť

minimálne 1 deň vopred učiteľovi praxe každú zmenu súvisiacu s odbornou praxou

Vypracovať záverečnú

prác u z praxe

Povinnosti OA
Oboznámiť žiaka s cieľom odbornej praxe a zabezpečiť pravidelnú dochádzku na prax,
kontrolovať jeho
Poučiť

dochádzku

počas

vykonávania praxe v uvedenom termíne

žiaka o dodržiavaní bezpečnostných a hygienických zásad
Článok V. Záverečné ustanovenia

Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán, nadobúda účinnosť prvým
dňom

odbornej praxe,

končí

uplynutím dohodnutej doby odbornej praxe

Dohoda je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden
Zmeny dohody je možné vykonať len písomnými dodatkami podpísanými obqma st~nami
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V Zlatých Moravciach,
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Obe strany s dohodou súhlasia,

čo

'

potvrdzujú svojimi podpismi

Za OA, Bernolákova 26, Zlaté Moravce:
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RNDr. Vladimír Gubiš, riaditeľ školy
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