
Spojená škola, Centrálna 464, 089 01  Svidník 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY NA ODBORNÚ PRAX 

ŽIAKOV HOTELOVEJ AKADÉMIE 

(príloha k Vnútornému školskému 

poriadku) 

 

 

 

 

 

 

 

Svidník 

                                  2016



PRIEBEŽNÁ A SÚVISLÁ PRAX POČAS ŠKOLSKÉHO ROKA 
 

1. Podľa učebného plánu v študijnom odbore 6323K hotelová akadémia sú žiaci 2., 3., 4. a 5.  

ročníka povinní absolvovať priebežnú a súvislú odbornú prax. 

 

2. Žiaci 2. ročníka sú povinní absolvovať 3 týždne súvislej praxe v rozsahu 15 zmien po 6 

hodín, spolu 90 hodín. 

 

3. Žiaci 3. ročníka sú povinní absolvovať priebežnú prax v rozsahu 6 hod/týždeň, spolu 31 

týždňov t.j. 186 hodín a 6 týždňov súvislej praxe v rozsahu 30 zmien po 7 hod, spolu 210 

hodín. 

 

4. Žiaci 4. ročníka sú povinní absolvovať priebežnú prax v rozsahu 6 hod/týždeň, spolu 31 

týždňov, t.j. 186 hodín a 6 týždňov súvislej praxe v rozsahu 30 zmien po 7 hod, spolu 210 

hodín. 

 

5. Žiaci 5. ročníka sú povinní absolvovať 2 týždne súvislej praxe v rozsahu 10 zmien po 7 

hodín, t.j. 70 hodín. 

 

6. Žiaci sú povinní počas priebežnej a súvislej praxe dodržiavať stanovenú pracovnú dobu 

(včasný nástup na smenu a nie predčasné odchody), úpravu zovňajška a oblečenia podľa 

pracovného zaradenia (vrátane obuvi zodpovedajúcej BOZP). Pri nedodržaní podmienok 

môže vyučujúci praxe žiaka z praxe uvolniť a žiakovi nie sú započítané hodiny. 

 

7. Z dôvodu ochrany zdravia sú žiaci povinní dodržiavať pokyny a ustanovenia uvedené 

v záväzných požiadavkách „Hygiena, ochrana a bezpečnosť pri práci pre žiakov HA vo 

Svidníku“. Žiaci sa s jeho obsahom oboznamujú vždy na začiatku školského roka, čo 

potvrdzujú svojim podpisom. 

 

8. Zameškané hodiny počas priebežnej praxe v počte prevyšujúcom 6 vyučovacích hodín 

za každý polrok v príslušnom školskom roku sú žiaci povinní si nahradiť na akciách 

organizovaných školou v termíne do konca príslušného klasifikačného obdobia. Žiak, 

ktorý nemá nahradenú vymeškanú prax k uvedenému obdobiu, nebude za toto obdobie 

klasifikovaný a je povinný písomne požiadať riaditeľa školy o predlženie klasifikačného 

obdobia s uvedením dôvodov, pre ktoré nemohol zameškanú prax nahradiť. Nedodržanie 

tohto postupu bude hodnotené ako porušenie vnútorného poriadku školy, pričom sa bude 

postupovať v zmysle opatrení na posilnenie disciplíny (v závislosti od počtu vymeškaných 

hodín praxe). 

 

9. Prehľad rozsahu hodín podľa druhov praxe v jednotlivých ročníkov 

 

 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Súčet Odborná 

prax spolu 
priebežná  186 186  372 952 

 súvislá 90 210 210 70 580 

 

10. Súvislú odbornú prax vykonávajú žiaci 2. ročníka v trvaní 3 týždňov. Túto prax žiaci 

vykonajú v 2. polroku v trvaní 2 týždne podľa rozpisu v prevádzkach spoločného stravovania, 

s ktorými škola má uzavreté dohody o vykonávaní praktického vyučovania - praxe. Jeden 

týždeň súvislej odbornej praxe žiaci vykonávajú podľa vopred stanoveného harmonogramu 

v školskej jedálni. 



 

11.  Žiaci 3. a 4. ročníka vykonávajú súvislú prax v trvaní 6 týždňov (7 hod/deň). 

 3 týždne podľa rozpisu školy vo Vysokých Tatrách  

 3 týždne v 2. polroku individuálne podľa vlastného výberu v zariadeniach spoločného 

stravovania, s ktorými škola má uzavreté dohody o vykonávaní praktického 

vyučovania – praxe, resp. v zahraničí, pokiaľ o to vopred požiadali vedenie školy. 

Individuálnu prax žiaci vykonajú na základe dohody o vykonaní praxe s presným  uvedením 

miesta a času vykonávania praxe. 

 

12. Žiaci 5. ročníka vykonávajú súvislú odbornú prax v trvaní 2 týždňov po 7 hodín. Túto 

prax vykonajú žiaci v 1. polroku individuálne v zariadeniach podľa vlastného výberu alebo v 

zahraničí. Individuálnu prax žiaci vykonajú na základe dohody o vykonaní praxe s presným  

uvedením miesta a času vykonávania praxe.  

 

13. Každú účasť na praxi si žiaci  nechávajú v deň absolvovania potvrdiť v študijnom 

preukaze (nie naraz za niekoľko dní) a po skončení praxe požiadajú svojho vyučujúceho 

praxe o kontrolu absolvovanej praxe podľa záznamov uvedených vo svojom študijnom 

preukaze. Nesplnenie tejto povinnosti sa pokladá za hrubé porušenie vnútorného poriadku 

školy. 

 

Vyučujúci praxe pravidelne: 

  kontroluje žiakov na praxi, t.j. ich prípravu, úpravu zovňajšku, oblečenie, hygienu 

a pod. 

 vykonáva kontrolu potvrdení o priebežnej praxi v študijných preukazoch, tzn., že žiaci 

počas praxe majú  študijné preukazy so sebou na prevádzke, 

 komunikuje s prevádzkovateľmi, v prípade zistených nedostatkov navrhuje opatrenia 

na zlepšenie práce žiakov, 

 ku koncu klasifikačného obdobia vykoná celkovú kontrolu odpracovaných hodín 

odbornej praxe a klasifikuje (hodnotí) žiaka známkou, 

 vykonáva kontrolu potvrdení o súvislej praxi v študijných preukazoch vždy ku koncu 

klasifikačného obdobia, t.j. do 20.januára a do 28. júna. Ak žiak nepredloží 

potvrdenie o praxi v stanovenom termíne, škola mu vydá výpis z vysvedčenia, 

v ktorom bude uvedené v predmete Prax „neabsolvoval“ a zároveň mu riaditeľka 

školy nariadi náhradný termín absolvovania praxe do dvoch mesiacov od skončenia 

klasifikačného obdobia. 

 

14. Žiakom je zakázané akýmkoľvek spôsobom falšovať potvrdenia o vykonaní odbornej 

praxe, keďže potvrdenie je úradným dokladom o vykonaní praxe. V prípade zistenia 

falšovania a podvádzania bude žiakovi udelené opatrenie vo výchove: pokarhanie riaditeľom 

školy, pri opakovanom falšovaní - podmienečné vylúčenie zo školy. Falšované alebo 

opravované potvrdenie nebude uznané a žiak je povinný si danú prax nahradiť. 

 

15. Ak sa žiak súvislej alebo priebežnej praxe nemôže zúčastniť zo zdravotných dôvodov 

(predloží potvrdenie lekára), z iných vážnych dôvodov (vopred doručená písomná žiadosť 

rodiča alebo zákonného zástupcu) alebo bol z praxe uvolnený vyučujúcim, lebo nespĺňa 

požiadavky na úpravu zovňajška (nebol primerane upravený – účes, nechty, piercing, nemal 

požadovaný odev do kuchyne alebo do obsluhy podľa zaradenia, nemal menovku a pod.), je 

povinný si ju nahradiť na školských akciách organizovaných školou v čase mimo vyučovania, 

t.j. v poobedňajších hodinách, počas víkendov a prázdnin, vždy do konca  príslušného 

školského roka. Vo výnimočných prípadoch je možné so súhlasom vyučujúceho odbornej 

praxe nahradiť vymeškanú prax v zariadení, s ktorým má škola dohodnuté zabezpečenie 

odbornej praxe. Každú neprítomnosť na praxi je žiak povinný vopred ohlásiť 



zamestnávateľovi a vyučujúcemu učiteľovi. V opačnom prípade sa neprítomnosť na praxi 

považuje za neospravedlnenú. 

 

16. Na náhradnú prax vo forme školskej akcie sa žiak nahlási sám, alebo sa zúčastni školskej 

akcie, ktorú mu určí vyučujúci praxe. Za túto školskú akciu nemá žiak nárok na finančnú 

odmenu, ale sa mu započítavajú hodiny do praxe, ktorú si nahrádza. 

 

17. Aj keď má žiak absolvovanú súvislú a priebežnú prax v plnom rozsahu, môže sa 

dobrovolne prihlásiť na školskú akciu počas voľných dní a prázdnin. Účasť na školskej akcii 

v prípade potreby môže takémuto žiakovi určiť aj vyučujúci. Za účasť na školskej akcii 

žiakovi v tomto prípade príslucha príslušný počet odpracovaných hodín (zarátava sa do 

celkového počtu  1 400 hodín pre žiakov 1. – 5. ročníka) a finančná odmena (podľa dohody). 

 

18. Každý žiak 1. – 5. ročníka hotelovej akadémie je povinný absolvovať v príslušnom 

školskom roku odbornú prax v trvaní min. 8 hodín na školskej akcii bez nároku na 

finančnú odmenu. 

 

19. Žiak, ktorý sa prihlásil alebo bol určený na školskú akciu, je povinný sa jej zúčastniť. Ak 

sa z nepredvídateľných dôvodov školskej akcie nemôže zúčastniť, je povinný túto skutočnosť 

nahlásiť škole (t.č. 054/488 20 40) a zabezpečiť za seba náhradu. 

 

 

OSTATNÁ PRAX 
 

1. Ostatnú prax študenti absolvujú počas rôznych školských akcií, ktoré sa konajú po 

vyučovaní, resp. v čase prázdnin alebo v zariadeniach spoločného stravovania.  

 

2. Každú účasť na praxi si žiaci nechávajú potvrdiť v študijnom preukaze zodpovednou 

osobou za danú akciu. 

 

3. Triedny učiteľ spočíta a zapíše do študijného preukazu všetky hodiny ostatnej praxe za 

príslušný školský rok. 

 

4. Po kontrole záznamov o praxi vyučujúcimi predmetu prax, technológia prípravy pokrmov 

a technika obsluhy, triedny učiteľ spočíta všetky hodiny praxe a uzavrie ročník. 

Podpísaný záznam s uvedením počtu hodín absolvovanej praxe za každý ročník doloží do 

triedneho katalógu. Po ukončení štúdia vydá každému žiakovi potvrdenie o počte hodín 

absolvovanej praxe a praktickej prípravy, na základe ktorého škola vydá absolventovi výučný 

list v odbore 6323 K hotelová akadémia.  Výučný list  sa  vydáva  po  absolvovaní  najmenej 

1 400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1 200 vyučovacích 

hodín tvorí odborná prax. 

 

 

ZAHRANIČNÁ PRAX 

 
1. Riaditeľka školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania na absolvovanie praxe v zahraničí.  

 

2. Žiaci, ktorí majú záujem absolvovať prax v zahraničí, sú vyberaní na základe odporúčaní 

triedneho učiteľa, vyučujúceho praxe a vyučujúceho cudzieho jazyka. 

 



3. Žiak, ktorý splnil podmienky  a bol vybraný na absolvovanie praxe v zahraničí 

prostredníctvom školy, je povinný spolu so svojim zákonným zástupcom absolvovať 

stretnutie s riaditeľkou školy alebo ňou povereným pracovníkom o organizačnom 

zabezpečení praxe.  

 

4. Žiakovi, ktorý splnil podmienky a bol vybraný na absolvovanie praxe v zahraničí, môže 

triedny učiteľ ospravedlniť jeden deň z neprítomnosti na vyučovaní pred nástupom na 

zahraničnú prax a jeden deň neprítomnosti po návrate zo zahraničnej praxe. 

 
5. Riaditeľka školy môže uvoľniť žiaka 3. alebo 4. ročníka z dochádzky na vyučovanie 

z dôvodu účasti žiaka na odbornej praxi v zahraničí na základe písomnej žiadosti zákonného 

zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka, ktorú je potrebné podať v časovom predstihu najneskôr 

14 dní pred žiadaným termínom. K žiadosti sa písomne vyjadruje aj triedny učiteľ. 

Súčasťou žiadosti je aj Dohoda o zabezpečení praxe podpísaná a potvrdená zahraničným 

partnerom a uzavreté komerčné zdravotné poistenie. 

 

6. Žiak 3. alebo 4. ročníka, ktorý hodlá individuálne požiadať o uvoľnenie z dochádzky na 

vyučovanie z dôvodu vykonávania odbornej  praxe v zahraničí, musí mať po dohode 

s vyučujúcimi najneskôr  jeden týždeň pred odchodom do zahraničia splnené podmienky pre 

klasifikáciu za 2. polrok zo všetkých vyučovacích predmetov.  

 

7. Žiak 3. alebo 4. ročníka môže individuálne požiadať riaditeľku školy o uvoľnenie 

z dochádzky na vyučovanie z dôvodu vykonávania odbornej praxe v zahraničí najskôr od      

1. júna a najneskôr do 30. septembra . 

 

8. Riaditeľka školy môže uvoľniť žiaka 3. alebo 4. ročníka z dochádzky na vyučovanie 

z dôvodu individuálneho vykonávania odbornej praxe v zahraničí v prípade, že žiak pri 

hodnotení za predchádzajúce klasifikačné obdobie: 

a) dosiahol priemerný prospech do 2,50 a zo žiadneho vyučovacieho predmetu nebol 

hodnotený stupňom nedostatočný 

b) nemal vymeškaných  viac ako 100 vyučovacích hodín (posúdi riaditeľka školy) 

c) nemal zníženú známku zo správania a nebolo mu udelené pokarhanie riaditeľkou 

školy alebo triednym učiteľom 

 

9. V prípade že žiak z rôznych dôvodov na odbornú prax nenastúpi alebo sa termín praxe 

preloží na neskôr, je žiak povinný v uvedenom termíne pravidelne sa zúčastňovať na 

vyučovaní. 

 

10. Pred odchodom na zahraničnú prax (uvoľnením z vyučovania) musí žiak požiadať 

svojho vyučujúceho praxe o kontrolu absolvovanej praxe podľa záznamov uvedených vo 

svojom študijnom preukaze. Nesplnenie tejto povinnosti sa pokladá za porušenie vnútorného 

poriadku školy. 

 

Týmto sa zrušujú Pokyny na odbornú prax žiakov hotelovej akadémie zo dňa 23.09.2013. 

Platnosť aktualizovaných Pokynov na odbornú prax začína dňom 22.09.2015. 

 

Vo Svidníku 26.8.2015 

 

 

 RNDr. Mária Makutová 

               riaditeľka školy      Ing. Helena Čepanová 

                                      odborný garant HA 


