
Zmluva o poskytovaní pľaktického vyučovania foľmou odboľnej pľaxe

uzavretá v súlade so Zákonom č. 6112015 Z. z. o odboľnom vzdelávaĺi a pľípľave a 0 zmene

a doplnení niektoľých zákonov medzi:

1. Škoh:
sídlo:

obchodná akadémia
Tajovského 25
975 73 Banská Bystrica
o0r62027
202rr1ss58
Mgr. T íviou Žuffovou
ľiaditeľkou školy

a

lČo:
DIČ:
zastupená:

2' Názov orgaĺizácie, 0b* Viŕašsídlo: &rry*ĺh il ?6z aĺ uip,ĺ\ĺ
lČo:

*,EJo."* 
ff#,i,ff,,*r?,,nL*t^,h.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zabezpečenie praktického vyučovania formou odboľnej praxe žiakov
4. ročníka obchodnej akadémie Banská Bystľica študijného odboru 63t7 M obchodná

akadémia pre žiaka l žiačku zIY. A' triedy: Silvia Zošiaková

Čl n.
Ciel'

1. Cieľom pľaktického vyučovania foľmou odboľnej pľaxe je nadobudnutie a rozšíľenie

teoretických vedomostí apraktických poznatkov zproblematiky ekonomickej agendy
organizácie v súlade s učebný'rni osnovarni v podrnienkach praxe.

2. odbomá prax dopĺňa odboľnú teoretickú prípľavu žiakov o praktické poznanie prostľedia

a podmienok, v ktoľých budú po absolvovaní študia pracovať.

čl. uĺ.
Dľuh pracovnej činnosti, miesto, termín a čas

1. Žiaci budú počas odboľnej praxe vykonávať cvičnú pľácu nácvikom vykonávania
pracovných činností ekonomického charakteru' napr.:

spracovani e textových dokumentov, tabuliek, grafov, j ednoduch ý ch databáz,

administľatívne práce,

aktivity v oblasti účtovníctva,
pokladničné operácie,
pľáce na úseku daní a poplatkov,
práce súvisiace s vybavovaním peľsonálnej agendy,

obchodné aktivity a marketing.

2. odbomú pľax bude žiak absolvovať vtermíne od 26.09.2022 do 07.10.2022,
t. j. 10 pracovných dní.



3' Žiak bude vykonávať odbornú pľax v ľozsahu 6 hodín denne v čase od 8.00 h do 14.00 h.

4. odbomú prax bude žiak vykon ávať napracovisku , lhes:yt ir*L !lffi$y-..............

čl ľ.
Podmienky a povinnosti

Organizáciou a zabezpečením odbornej praxe budú poverení zamestnanci:
ZaOA:
Za organizáciu:

Msľ. Elena Maslíková. zástuokvňa riaditel'kv školy tel

.lľĺtr.ľ.?Äb*ll''.a.r.fur,š.l.*1)..,.ĺilr'ol.h'.'ú*....'.0.'1.'qI..'9.

.:0481423 07 00

?ĺ..$?1'.......'.'.

Povinnosti oľganizácie:

1. Zabezpeóiť pre Žiaka primerané pľacovné podmienky, vstup na pľacovisko, poskytnúť
sociálne a hygienické zariadenia a ochranné pomôcky'

2. Pri nástupe žiaka na odbornú prax zabezpeči vstupné školenie oBoZP a Po
v podmienkach oľganizácie, oboznámi žiakov zo Zŕĺkonom o ochrane osobných údajov
a o interných predpisoch organizácie'

3' Podľa uváženia poskýne žiakovi materiál potrebný kvypľacovaniu správy zodbornej
praxe.

4. Poveľený zamestnanec organizácie vystaví na konci odbornej pľaxe potvľdenie ojej
vykonaní, o dochádzke žiaka ajeho zhodnotenie.

5. Umožniť pedagogickému zamestnancovi školy vstup na miesto výkonu pľaktického
vyučovania zaíčelom kontľoly priebehu praxe.

Povinnosti školy:

1. Riaditeľka školy:
a) poveruje vyučujúce predmetov: podniková ekonomika a účtovníctvo oboznámiť

žiakov s náplňou a hodnotením odbornej praxe v súlade s učebnými osnovami
a vypľacovaní správy z odbornej praxe;

b) poveruje vyučujúce odboľných predmetov 4. ročníka a triednych učiteľov kontľolovať
žiakov počas vykonávania odboľnej pľaxe.

2' Poučí žiakov o správaní sa na miestach vykonávania odbornej praxe.
3' Vypracované správy z odbomej praxe a pľacovné hodnotenie žiaka počas odboľnej praxe

vyuŽiť ako podklad hodnotenia predmetu prax.
4' Poučí žiakov o nutnosti dodrŽiavať zásady BOZP a Po a Zákoĺa o ochrane osobných

údajov, upozoľní ĺa dodržiavanie pľacovnej doby arešpektovanie inteľných predpisov
organizácie.

Povinnostižiakaz

1. Dodržiavať pracovnú dobu na pracovisku aplniť si povinnosti vyplývajúce z obsahovej
náplne odbornej pľaxe.

2. Dodržiavať vnútorný poriadok organizácie a rešpektovať pokyny povereného pľacovníka
organizácie.

3. Vykonávať odboľnú prax bez nároku na mzdu.
4. Povinnosť informovať organizáciu apovereného zamestnanca školy opľípadnej neúčasti

ajej dôvode na praktickom vyučovaní.
5. Počas vykonávania odbomej pľaxe bý'primerane oblečený a upravený.
6. Viesť denný záznam o priebehu praxe' ktorý podpisuje poverený zamestnanec.
7. Vypracovať správu z odboľnej praxe podľa vybľanej témy, ktorej prílohu tvorí potvľdenie

a hodnotenie o absolvovaní praxe.



ČLv
Zineľečné ustanovenia

1. Täto zm\uva je vyhotovená v súlade so zákonom č,. 6ll20t5 o odboľnom vzďelávani

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 2'ľovnopisoch, z ktorých zmluvné

strany dostanú po 1 vyhotovení.
2. Túto zmluvu ii moziemeniť a dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným zmluvnými

stranami.
3. Zmluya sauzatvärana dobu uľčitu od26. 09. 2022 do 07. I0.2022
4. Pľáva a povinnosti zmluvných strán neupľavené touto zmluvou sa spľávajú príslušnýľni

účinnými všeob e cne záv äznými právnymi pľedpismi.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

Banská Bystľica 02. 09. 2022




