
Z  m I o v a
o vykonávaní odbornej praxe žiakov 

Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 65/2015 Z. ž. o stredných školách v znení neskorších
predpisov sa uzatvára zmluva na zabezpečenie odbornej praxe žiakov medzi:

Obchodnou akadémiou, Bolečkova 2, Nitra 

sídlo: Bolečkova 2, 950 50 Nitra 

IČO: 00161942

zastúpenou riaditeľkou školy M gr Renátou Košovičovou

a

Obecným úradom , Žirany 194, Žirany 

sídlo: Ž irany 194, 951 74 Žirany 

IČO: 00308706

zastúpenou starostom  obce Ing. Jozefom Zsebim

pre žiaka/žiačku (meno a priezvisko): Vanessu Dallošovú 

z triedy: ÍII.C

v

CL I.
Predm et zmluvy

Predmetom zmluvy je  zabezpečenie odbornej praxe žiakov tretieho ročníka Obchodnej 
akadémie, Bolečkova 2, Nitra, študijný odbor 6317 M obchodná akadémia (ďalej len 
žiakov).

ČI. ÍL
Cieľ praxe

Cieľom odbornej praxe je u žiakov prehĺbiť a upevniť odborné vedomosti a praktické 
zručnosti osvojené v odborných ekonomických predmetoch teoretického vzdelávania 
a praktickej prípravy. Reálna prax dopĺňa odborné ekonomické vzdelanie žiakov 
o praktické poznanie prostredia a podmienok, v ktorých budú pracovať po ukončení štúdia. 
Žiaci budú počas odbornej praxe vykonáv ať činnosti, ktoré súvisia so zameraním študijného 
odboru 6317 M obchodná akadémia.

ČL IIP
Druh činnosti a dĺžka odbornej praxe

a) Odborná prax -  v súlade s náplňou praxe usmerňuje žiakov k uplatňovaniu teoretických 
vedomostí a praktických zručnosti súvisiacich so zameraním študijného odboru 631 7 M 
obchodná akadémia.

b) Odborná prax sa uskutočňuje v rozsahu 10 pracovných dní v školskom roku 2017/20 i 8
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c) Vyučovanie v podmienkach odbornej praxe budú žiaci absolvovať v pracovných dňoch 
v termíne:

(dátum) od 21.05.2018 do 01.06.2018

Pracovný čas odbornej praxe je 6 hodín (60-minútových): od 8.00 hod. do 14.00 hod. 
Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborní; prax na pracovisku zamestnávateľa, sú rovnaké
ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.

ČI. IV.
Zabezpečenie podmienok

Organizácia zabezpečí:

a) odbornú prax žiaka s pracovnou náplňou, ktorá je uvedená v bode 2 tejto dohody,
b) pracovné miesto pre výkon odbornej praxe žiakov,
c) písomný záznam o poučení žiakov o otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

prípadne aj písomný záznam o poučení o ochrane osobných údajov a interných údajov 
organizácie. Poučenie sa uskutoční v deň nástupu žiakov na vykonanie odbornej praxe,

d) poverenie zamestnanca zodpovedného za odbornú prax žiakov,
e) zabezpečí vstup pedagogickým zamestnancom poverených kontrolou odbornej praxe,
f) miesto pre bezpečné odloženie osobných vecí žiakov,
g) potvrdenie o vykonaní odbornej praxe žiaka, ktoré vyhotoví organizácia v posledný deň 

odbornej praxe žiaka.

Zabezpečením odbornej praxe boží poverení:

za Obchodnú akadémiu, Bolečkova 2. Nitra: Ing. Eva Bellová, t. č. 037/6580081

za Obecný úrad, Žiranv 194, Žirany: Ing. Jozef Zsebi, t. č. 037/6318232

Povinnosti Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra:

a) poučiť žiakov o nutnosti dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
b) poučiť žiakov o ochrane osobných údajov a interných údajov organizácie, v ktorej 

vykonávajú odbornú prax,
c) oboznámiť žiakov s hodnotením a klasifikáciou odbornej praxe,
d) kontrolovať žiakov počas vykonávania odbornej praxe.

Povinnosti žiakov:

a) nastúpiť na vykonanie odbornej praxe na pridelené zmluvné pracovisko podlá pokynov 
vyučujúceho predmetu ekonomika a pedagogického zamestnanca určeného ako dozor 
v prvý deň vykonávania odbornej praxe,

b) absolvovať na zmluvnom pracovisku školenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
c) dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dodržiavať ochranu 

osobných údajov a interných údajov organizácie.
d) dodržiavať pracovný Čas na zmluvnom pracovisku od 8.00 do 14.00 h.
e) dodržiavať pracovný režim na zmluvnom pracovisku a plniť si povinnosti vyplývajúce 

z obsahovej náplne odbornej praxe, dodržiavať pokyny kompetentných pracovníkov 
zmluvného pracoviska,



f) počas vykonávania odbornej prax r b> ť primerane oblečená/ý podľa požiadaviek, resp. 
charakteru zmluvného pracoviska,

g) vykonávať odbornú prax bez nároku na mzdu
h) oznámiť minimálne 1 deň vopred triednemu učiteľovi alebo garantovi odbornej praxe, 

každú zmenu súvisiacu s odbornou praxou (zmena miesta vykonávania praxe, 
práceneschopnosť a pod.). Písomné ospravedlnenie neprítomnosti počas odbornej praxe 
žiak predkladá najneskôr do 2 pracovných dní po skončení odbornej praxe triednemu 
učiteľovi,

i) vypracovať Záverečnú prácu z odbornej praxe, ktorej súčasťou je Potvrdenie o vykonaní 
odbornej praxe žiaka.

ČI. V.
Záverečné ustanovenia

a) Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno vykonať len písomnými dodatkami obojstranne 
podpísanými.

b) Táto zmluva môže byť zrušená len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán, 
jednostranne vypovedaná môže byť len v prípade porušenia zmluvných podmienok 
jednou zo zmluvných strán.

c) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán, nadobúda 
účinnosť prvým dňom odbornej praxe a skončí uplynutím dohodnutej doby odbornej 
praxe.

d) Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 
exemplár.

V N itr  t J l ' M - . M f l .

starosta obce

za Obchodnú akadémiu, 
Bolečkova 2, Nitra
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Mgr. Renáta Košovičová 

riaditeľka školy
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