
WO oBcHoDNÁ AKADÉMtA
v zriad'ovateľskej pôsobnosti Žitinského samosprávneho kraja,Bernolákova 2,036 37 Martin

Zmluva

o poskytovaní pľaktického vyučovania formou odboľnej pľaxe

uzatvorenáv súlade so zákonom č.24512008 Z. z. o qýchove avzdelávaní (školský zĺíkon)
a o zmene a doplnení neskorších pľedpisov, zákonom č . 6tl2OI5 Z. z. o odboľnom vzdelávaní a
prípľave ao zmerle a doplnení niektoqých zákonov, vyhláškou č).65/2015 Z. z. ostľedných
školách medzi zmluvnými stranami :

Škola:

Obchodná akadémia, Bernolákova2, 036 37 Martin, IČo 0O162078,v zastúpení Ing.
Elenou Siľáňovou, riaditeľkou školy' č. t. 043 422 35 79, O43 422 18 90, 0905 46I l52

a

or ganizácia (zam estnávatel) :

obec Slovany, Slovany t02, 038 43 Slovanyo IČo: 003l6903, DIČ:2O2O594g83,v zastúpení:
Ing. Marekom Stľakom, starostom obce, 0!)08 962 g54

I.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je odborná pľax Žiakov obchodnej akadémie v Maľtine:

študijný odboľ 6317 M 00 obchodná akadémia (oA), 3. a 4. ľočník

2.1

,, .,

II.
Ciel'odboľnej pľaxe

Cieľom odbornej praxe je nadobudnutie a rozšírenie teoretických a praktických
poznatkov a vedomostí z pľoblematiky ekonomickej agendy 

- 
fiľmy/ärg anizácie

v súlade s učebnými,osnovami študijného odboru v podmienkachiľaxe. ' '
odboľná prax dopiňa odbornú teoľetickú pľípľávu žiakov á praktické poznanie
pľostredia a podmienok, v ktoľých budú po absolvovaní štúdia pracbvať.

III.
Dľuh pľacovnej činnosti a dížua pľaktického vyučovania foľmou

odbornej pľaxe



--t

3. I

3.2

3.3

Žiaci budú počas odbornej. praxe vykonávať činno sti ekonomického charakteru,administratívne činnosti,.činnosti spojen9 s_realizáciou poanĺtouých výkonov a sposkytovaním služieb qýľobného á nevýrobného chaľaĹteru.
odbornú pľax absolvujú žiaci v termíne podľa plánu p.ĺ"" školy v dvoch obdobiachspravidla:
ď september - októbeľ v rozsahu 10 pľacovných dní - 4. ľočník
bl máj - jún v rozsahu 10 pracovnycĹ anĺ - j. ročník

odboľnú pľax budú žiaci vykonávať denne v rozsahu 6 hodín.
Pracovná doba je od 8.00 do 14.00 hod.

IV.
Zabezpečen ie pod m ienok p re r ealizáciu p ľa ktickéh o vyučova n ia žia kov

foľmou odbornej pľaxe

4. t Povinnosti oľganizácie

a) Zabezpečiť vo svojej prevádzke odbornú prax pre Žiakov v počte 2b) Poveľiť organizovaním odboľnej pľaxe ínštruktorov, pod vedením ktorých žiacivykonávajú odbornú prax na pľacovisku zamestnávatel'a (pod vedením 1 inštľuktoľa
. môžu vykonávať odbornú pľax maximálne 3 žiaci)

c) Uľčiť presné miesto výkonu práce obecný ĺ.uJ šíouuny, Slovan y 102,038 43Slovany
d) Po skytn úť žiakom pľimerané pľacovné po dmienky.
e) V pľvý deň nástupu žiakov nďpracovisŔo ich oboznámiť s pľedpismi o bezpečnosti

a ochľane zdr.avia pri práci v podmienkach organiz ácie av sĺáae so Zákonníkom práce.f) Písomne zhodnotiť prístup ziikav Záznameo"pľaxi podľa kľitérií školy.g) UmoŽniť poverenému zamestnancovi školy uyí.o"utiŕ*ill' ;;;i;äu pľaxe.

4.2 Povinnosti školy

a)RiaditeľkaškolypoverujevyučujúcuIng.LýdiuJuricovú@l
organizáciou praxe. Kontľolu Žiakov počas p.u'. budú vyko návať poveľení vyučujúci.b) Poučiť žiakov opodmienkach vykonárvania ú;" apožiad,avlĺách na pľácu, ktorubudú vykonávať počas praxe.

c) Upozorniť žíakov, že údaje získane o otganizácii, v ktorej budú vykonávať prax,môŽu použiť len na vyučovacie účely.
d) Pľacovné výsledky žiakov z odboľnej praxe zaznamenané v Zázname o pľaxi využit,ako podklad pre hodnotenie Žiakov v pridmete prax.

4.3 Povinnosti žiaka

a) Dodržiavať pľac9yÝ.ľežim napľacovisku' kde bude vykonávat' odbornú pľax a plnit,si povinnosti vyplývaj uce zobsähovej nápíne odboľnej pľaxe.b) Rešpektovat'pokyny inštruktoľa, ,9.p_. kompetentnýcľriamestnancov organizácie.c) Vykonávať odbornú ptaxbeznáľoku rru -räu.d) Počas vykonávania praxe byt' primeľane oblečený podľa požiadaviek, ľesp.chaľakteľu pľacoviska
e) Počas vykonávania praxe má žiak práva apovinnosti ustanovené podľa zákona č.124/2006 Z' z. o bezpečnosti a ochĺane zäravia pri práci u o 'Ä.rr. a doplneníniektoľých zákonov v znení neskorších pľedpisov.



5. I

5.2

5.3

0 Počas praxe si žiak vedie Záznam o praxi, denne si zapisuje výkon príslušných
činností, ktorý potvľdí inštľuktor svojím podpisom.

v.
Záv er eč,né ustan oven ia

Táto zmluva sa uzatvára v súlade so zákonom č. 24512008 Z. Z. o výchove
avzdeIávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskoľších predpisov, zákonom č.
6112015 Z. z. o odboľnom vzďelávaĺí a príprave aozmene adoplnení niektorých
zákonov, vyhláškou č.6512015 Z. z. o stredných školách.
Zmeny a doplnky zmluvy možno vykonať písomným dodatkom len na základe
vzáj omnej dohody účastníkov.
Zmluva je vyhotovená v 2 exempláľoch - lx pre školu a lx pre organizáciu
poskytujúcu odboľnú pľax Žiakov.
Zmluv a sa uzatv ár a na o bdob ie ško lského r oka 20 I 9 l 2020,
Teľmíny odboľnej pľaxe (deň začatia a deň ukončenia), mená žiakov a inštruktorov
škola predbežne prerokuje so zmluvnou otganizáciou v júni pľedchádzajtrceho
školského ľoka a upľesní najneskôľ dva týždne pľed teľmínom konania pľaxe
v septembri, resp. v máji zmluvného školského roka v dodatku k tejto zmluve.

V Slovanoch dňa 16. 09. 2019 srP. 2019

5.4
5.5
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za organizáciu (pečiatka, podpis)

OBCHO Énĺn

Ing. Elena Siráňová
riaditeľka školy
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