
Zmluva 

o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej praxe 

  

medzi: 

OBCHODNÁ AKADÉMIA v Liptovskom Mikuláši 

zastúpená riaditeľkou školy — Mgr. Anna Dvorščáková 

OBEC. LIKYUKA | 024 95 LIkANKY Č BI 

I. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej praxe žiakov 3. ročníka Obchodnej akadémie 
v Liptovskom Mikuláši v stanovenom rozsahu a náplni 

Cieľom praktického vyučovania je nadobudnutie a rozšírenie teoretických vedomostí a praktických 
zručností z problematiky ekonomickej agendy organizácie v súlade s učebnými osnovami. 
Odborná prax doplňa odbornú teoretickú prípravu žiakov o praktické poznanie prostredia 
a podmienok, v ktorých budú po absolvovaní štúdia pracovať. 
Náplň odbornej praxe predstavujú činnosti súvisiace s tematickým plánom predmetov účtovníctvo 
a podniková ekonomika. Vykonávanie praxe sa bude realizovať v termínoch uvedených v prílohe 
tejto dohody. 

II. Podmienky realizácie praktického vyučovania 

2.1 Povinnosti organizácie 
—, vt — 

poveriť organizovaním odbornej praxe svojho pracovníka .// O TEN LEK Z AÁSANNNNE 
ktorý poskytne žiakom odbornú pomoc a vedenie o44/4 02/6 
poskytnúť žiakom primerané pracovné podmienky 
v prvý deň nástupu žiakov na pracovisko oboznámiť ich s predpismi BOZP v podmienkach 
organizácie 

umožniť poverenému pracovníkovi školy vykonať kontrolu v priebehu praxe 
prax v trvaní 6 hodín denne sa bude vykonávať v čase od 23.05 2022 do 03.06.2022 V
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2.2 Povinnosti školy 

> riaditeľ školy poverí kompetentných učiteľov zabezpečiť požadovanú náplň praxe v súlade 
s učebnými osnovami a v priebehu praxe kontrolovať plnenie dohodnutých podmienok 
a obsahu 

> poučiť žiakov o podmienkach vykonávania odbornej praxe a požiadavkách na prácu počas praxe 
> upozorniť žiakov, že údaje získané o organizácii, v ktorej budú vykonávať prax môžu použiť len 

na vyučovacie účely 
> pracovné výsledky žiakov z odbornej praxe využiť ako podklad pre záverečné hodnotenie.



2.3 Povinnosti žiaka 

» dodržiavať pracovný režim na pracovisku, kde bude vykonávať odbornú prax a plniť 
si povinnosti vyplývajúce z obsahovej náplne odbornej praxe 

> rešpektovať pokyny kompetentných pracovníkov organizácie, ktorí budú zabezpečovať odbornú 
prax 

> vykonávať odbornú prax bez nároku na mzdu. 

III. Prílohy 

3.1 Menný zoznam žiakov — účastníkov odbornej praxe 

P.č. meno a priezvisko č. OP adresa bydliska 

3.2 Termín vykonávania odbornej praxe 

23.05.2022 - 03.06.2022 

IV. Záverečné ustanovenia 

4.1. Táto zmluva sa uzatvára v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. ovýchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 61/2015 Z. z. a zákonom č. 209/2018 Z.z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou 
č. 65/2015 Z.z. o stredných školách v znení neskorších predpisov. 

4.2 Zmeny a doplnky zmluvy možno vykonať písomných dodatkom len na základe vzájomnej dohody 
účastníkov. 

4.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnych zástupcov zmluvných strán. 

Dátum: ..........oosnooonnnnnnnnrvenvvnvnnanmu 

OBCHODNÁ AKADÉMIA 
Nábr, K. Petroviča 1571 

031 47 Liptovský Mikuláš 

ORGANIZÁCIA 

Podpis zodpovedného pracovníka a pečiatka organizácie


