Zmluva o poskytovaní pľaktického vyučovania foľmou odboľnej pľaxe
uzavretá v

súlade so Zákonom č. 6112015 Z. z' o odbornom vzdelŕxani apriprave

a o zmene

a doplnení niektoých zákonov medzi:
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Obchodná akadémia
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Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zabezpečenie praktického vyučovania foľmou odboľnej pľaxe žiakov
3. ročníkaobchodnej akadémie Banská Bystrica študijného odboru 6317 M obchodná
akadémia pre Žiaka l žiačkuz III. A triedy: Silvia Zošiaková

čl n.
Ciel'

1. Cieľom pľaktického vyučovania formou odbornej praxe je

2.

nadobudnutie arozšíľenie
teoretických vedomostí apľaktických poznatkov zprob|ematiky ekonomickej agendy
organizácie v súlade s učebnými osnovami v podmienkach praxe.
odbomá prax dopĺňa odbornú teoretickú prípravu žiakov o praktické poznanie pľostľedia
a podmienok, v ktorých budú po absolvovaní študia pracovať.

čl ur.

Druh pľacovnej činnosti, miesto, termín a čas

1. Žiaci budil počas odboľnej pľaxe vykonávať cvičnúpľácu nácvikom

vykonávania

2. odbornú prax bude žiak absolvovať vteľmíneod 23.05.2022 do

03.06.2022,

pracovných činnostíekonomického charakteru' napr. :
spľacovanie textových dokumentov, tabuliek, gľafov, j ednoduch ých databáz,
administratívne pľáce,
aktivity v oblasti účtovníctva,
pokladničn é op er éĺcie,
práce na úseku dani a poplatkov,
prárce súvisiace s vybavovaním peľsonálnej agendy,
obchodné aktivity a marketing.

t.

j.

10

pracovných dní'

3.

Žiakbude vykonávať odboľnúpľax v rozsahu 6 hodín denne v čase od 8.00 h do 14.00 h.

4.

odboľnúprax bude žiak vykonávať ĺa pľacovisku: ........'....

ľ.

čt.
Podmienky a povinnosti
or ganizáciou a

ZaoA:

zab ezpeč ením odb ornej praxe budú poverení z am e stnanc

i

:

Mgr. Elena Maslíková, zástupkyňa riaditeľky školy tel.: 0481423 07 00

Za organizálciu:
Povinnosti or ganwácie:

1.

Zabezpečiť pre žiaka primerané pracovné podmienky, vstup na pracovisko, poskytnúť
sociálne a hygienické zariadenia a ochranné pomôcky.

nástupe žiaka na odbomú prax zabezpeči vstupné školenie oBoZP aPo
v podmienkach organizäcie, oboznámi žiakov zo Zákonom o ochrane osobných údajov

2. Pri
3.
4.
5.

a o inteľných

predpisoch organizácie.

Podľa uváženia poskytne žiakovi mateľiál potrebný k vypľacovaniu správy z odbornej
pľaxe.

Poveľený zamestnanec organizácie vystaví na konci odbomej praxe potvrdenie ojej
vykonaní, o dochádzke žiaka ajeho zhodnotenie.
Umožniť pedagogickému zaľnestnancovi školy vstup na miesto výkonu praktického
vyučovania za účelomkontľoly priebehu pľaxe.

Povinnosti školy:

1. Riaditelka školy:
a) poveruje vyučujúcepredmetov: podniková ekonomika

a účtovníctvooboznámiť
pľaxe
v súlade s učebnými osnovami
žiakov s náplňou a hodnotením odbornej

vypracovaní správy z odboľnej praxe;
b) poveruje vyučujúce odborných pľedmetov 3. ročníkaa triednych učiteľovkontľolovať
žiakov počas vykonávania odbornej praxe.
Poučížiakov o správaní sa na miestach vykonávania odboľnej praxe.
Vypracované spľávy z odbornej praxe a pracovné hodnotenie žiaka počas odbomej praxe
využiťako podklad hodnotenia predmefu pľax.
Poučížiakov o nutnosti dodržiavať zásady B0ZP a Po a Zákona o ochľane osobných
údajov, upozorní na dodňiavanie pľacovnej doby a rešpektovanie interných predpisov
organizácie'
a

2.
3.
4.

Povinnosti žiakaz

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dodržiavať pracovnú dobu na pľacovisku aplniť si povinnosti vyplývaj'(lce z obsahovej
náplne odboľnej praxe.
Dodržiavať vnútorný poriadok organizárcie a ľešpektovaťpokyny povereného pľacovníka
organizácie'
Vykonávať odboľnú praxbez nároku namzdu.
Povinnosť infoľmovať organizáciu a povereného zamestĺranca školy o prípadnej neúčasti
ajej dôvode na praktickom vyučovaní.
Počas vykonávania odbornej praxe byť pľimerane oblečený a upľavený.
Viesť denný záznam o priebehu praxe' ktorý podpisuje poverený zamestnanec.
Vypľacovať správu z odbornej praxe podľa vybľanej témy, ktorej prílohu tvorí potvrdenie
a hodnotenie o absolvovaní praxe.

čl. v

1'

2'

3'
4'
5'

Záverečnéustanovenia

Táto zmluva je vyhotovená vsúlade so zákonom č. 6112015
oodboľnom vzdelávani
apríptave ao zmene a doplnení niektorých zákonov
v 2 rovnopisoch, zktoýchzmluvné
stľany dostanú po 1 vyhotovení.
Túto zmluw je možnémeniť a doplŕrať len písomným
dodatkom podpísaným zmluvn;fľni

stranami.

Zmluva sauzaVárana dobu určifu od23.05.2022do 03.
06.2022
Práva apovinnosti zmluvných strán neupľavené touto zmluvou
sa správajú príslušnými
účinnýmivš eobecne záv äznými právnymi predpi smi.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosfdňom podpísania
zmluvnými stranami.

Banská Bystrica 1I. 04. 2022
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