
ZMLUVA 
o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe

uzatvorená v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v termíne od 23.05. 2022 do 03.06. 2022 medzi:

1. Obchodnou akadémiou, Lúčna 4, 984 16 Lučenec, IČO: 162060 - zastúpenou štatutárnym zástupcom
Ing. Katarínou Benčíkovou , riaditeľkou školy 

a

o p- r • A H TOTO2. Firma (inštitúcia)........ '............. ......... :........ ..................................................................................................

M. UlCba.................... . ............................ . ........................Z..../........................................ ILv......... . ............................. . ................ . ..............

L Predmet zmluvy
1.1 Cieľom zmluvy je odborná prax žiakov HLA, triedy Obchodnej akadémie Lučenec v odbore 6317 M obchodná 
akadémia.

II. Cieľ praxe
2.1 Cieľom praxe je nadobudnutie a rozšírenie teoretických vedomostí a praktických poznatkov z problematiky 
ekonomickej agendy organizácie v súlade s učebnými osnovami v podmienkach praxe.
2.2 Odborná prax dopĺňa odbornú teoretickú prípravu žiakov a praktické poznanie prostredia a podmienok, v ktorých budú 
po absolvovaní štúdia pracovať.

III. Druh pracovnej činnosti a dĺžka vyučovania v podmienkach odbornej praxe
3.1 Žiaci budú počas odbornej praxe vykonávať prevažne činnosti súvisiace so zadanou témou, t. z. pracovné činnosti 
ekonomického charakteru, napr.: administratívne práce, aktivity v oblasti účtovníctva, práce s kancelárskou technikou, 
pokladničné operácie, práce súvisiace vybavovaním personálnej agendy, obchodné aktivity a marketing, práce na úseku 
daní a poplatkov.
3.2 Vyučovanie v podmienkach odbornej praxe budú žiaci absolvovať v termíne 
od: 23.05.2022 do: 03. 06. 2022, t. j. 10 pracovných dní.
3.3 Žiaci budú odbornú prax vykonávať denne v rozsahu 6 hodín
v čase od .4.......... do ../ľz...........
3.4 Žiaci budú odbornú prax vykonávať na adrese: (ak je iná ako sídlo firmy)

IV. Zabezpečenie podmienok pre realizáciu praktického vyučovania žiakov

4.1 Povinnosti organizácie

Organizácia sa zaväzuje:

a) Zabezpečiť vo svojej prevádzke odbornú prax pre žiakov:

b) Poveriť organizovaním odbornej praxe svojho zamestnanca
/ '

HGi /.Júlu
c te,    ktorý poskytne žiakom odbornú pomoc a odborné vedenie.

c) Poskytnúť žiakom primerané pracovné podmienky (prípadne sociálne - napríklad stravovanie za úhradu a pod.).

d) V prvý deň nástupu žiakov na pracovisko ich oboznámiť s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v podmienkach organizácie a v súlade so Zákonníkom práce.

e) V prípade vzniku školského úrazu žiaka na pracovisku súvisiacom s výkonom odbornej praxe, subjekt uvedený v bode 
2 bezodkladne oznámi udalosť štatutárnemu zástupcovi OA Lučenec a technik BOZP právnickej osobe spíše záznam 
o úraze v lehote max. do 4 kalendárnych dní a tento doručí OA Lučenec.



f) Písomne zhodnotiť žiaka - poskytnúť informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával 
a o správaní žiaka.

g) Umožniť poverenému zamestnancovi školy vykonať kontrolu priebehu praxe.

4.2 Povinnosti školy

a) Organizáciou a zabezpečením odbornej praxe je poverený zamestnanec:
Ing. Jozef Šulek, učiteľ odborných ekonomických predmetov, teľ: 047/432 16 46
b) Riaditeľka školy poveruje vyučujúcich predmetu: účtovníctvo a podniková ekonomika zabezpečiť požadovanú náplň 
práce na základe učebných osnov a v priebehu praxe kontrolovať plnenie dohodnutých podmienok (obsahu). Kontrolovať 
žiakov počas vykonávanej praxe vyučujúcimi ekonomických predmetov v príslušnom ročníku a triednym profesorom.
c) Poučiť žiakov o podmienkach vykonávania praxe a požiadavkách na prácu, ktorú budú vykonávať počas praxe.
d) Upozorniť žiakov, že údaje získané o organizácii, v ktorej budú vykonávať prax môžu použiť len na vyučovacie účely.
e) Vypracované správy z odbornej praxe a pracovné hodnotenie žiaka počas odbornej praxe využiť ako podklad pre 
záverečné hodnotenie žiakov v predmete prax.
f) Oboznámiť žiakov s opatreniami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle Zákona č. 61/2015 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovení Zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.3 Povinnosti žiaka

a) Žiak je povinný dodržiavať interné predpisy firmy v súvislosti s pandémiou COVID-19.
b) Dodržiavať pracovný režim na pracovisku, kde bude vykonávať odbornú prax a plniť si povinnosti vyplývajúce 
z obsahovej náplne odbornej praxe.
c) Povinnosť informovať organizáciu a povereného zamestnanca školy o prípadnej neúčasti a jej dôvode na praktickom 
vyučovaní.
d) Rešpektovať pokyny kompetentných zamestnancov organizácie, ktorí budú zabezpečovať odbornú prax.
e) Viesť denný záznam o priebehu praxe, ktorý podpisuje poverený zamestnanec.
f) Vypracovať správu z odbornej praxe podľa vybranej témy, ktorej prílohu tvorí potvrdenie a hodnotenie o absolvovaní 
praxe.
g) Vykonávať odbornú prax bez nároku na mzdu.
h) Počas vykonávania praxe byť primerane upravený podľa požiadaviek, resp. charakteru pracoviska.

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto zmluva sa uzatvára v súlade so zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.
5.2 Pracovné pomery zúčastnených strán bližšie nešpecifikované v tejto dohode sa riadia vyššie uvedenými právnymi 
predpismi a Zákonníkom práce.
5.3 Zmeny a doplnky možno vykonávať písomným dodatkom len na náklade vzájomnej dohody účastníkov.
5.4 Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch ~ 1-krát pre školu a 1 -krát pre organizáciu zabezpečujúcu odbornú prax.
5.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych zástupcov účastníkov.
5.6 Zmluvu je možné ukončiť pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva o poskytovaní praktického vyučovania 
uzatvorená
a) vzájomnou dohodou strednej odbornej školy a zamestnávateľa alebo
b) písomnou výpoveďou strednej odbornej školy alebo zamestnávateľa s výpovednou lehotou najmenej jeden mesiac.

.............................MESTO POLTÁR
Lučenec.....^91^......
OBCHODNÁ AKADÉMIA
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