
           ZMLUVA č. .../12/2019 
o zabezpečení súvislej  odbornej praxe žiakov 

odboru 6317 M obchodná  akadémia 
 

Zmluvné strany: 
Škola: Spojená škola, Centrálna 464, 089 01  Svidník 

Organizačná zložka: Obchodná akadémia 

IČO: 37947931 

v zastúpení RNDr. Máriou Makutovou, riaditeľkou školy 
 

 

 

Zamestnávateľ: (organizácia–súkromný podnikateľ):.............................................................................                                                                 

IČO: ....................................................................................... 

v zastúpení:  ............................................................................................................................................. 

 

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

1.1 Táto zmluva sa uzatvára v súlade s §§ 4-8, §§ 21-26 Zákona č. 61/2015 Z.z. 

o odbornom vzdelávaní  a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

1.2 Zmluva sa vzťahuje na zabezpečenie a realizáciu súvislej odbornej praxe pre žiakov Spojenej 

školy, organizačná  zložka Obchodná akadémia, odbor 6317 M obchodná akadémia 

v organizáciách alebo u súkromných podnikateľov.   

 

2. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
 

2.1 Záväzky zamestnávateľa 
 

2.1.1 Umožniť na pracovisku (názov a adresa): ....................................................................... výkon 

odbornej praxe v odbore 6317 M obchodná akadémia v rozsahu Informatívnej náplne praxe, 

ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 

2.1.2 Vytvoriť podmienky pre plnenie povinností žiakov školy v súlade s požiadavkami praxe podľa 

dohodnutého časového rozvrhu odbornej praxe v rozsahu 10  pracovných dní (6 hodín denne) 

v čase od ..............do .................. hod.  pre žiakov: 
 

   1.................................................... 

    

2.1.3 Zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci žiakov, vykonať školenie a plniť povinnosti 

v oblasti BOZP zmysle platnej legislatívy. 

2.1.4 Poveriť organizovaním súvislej odbornej praxe inštruktora, ktorý usmerňuje pridelených žiakov 

školy pri práci, denne slovne hodnotí ich výkon a potvrdzuje im pracovný denník. 

Meno a priezvisko inštruktora: ........................................................................         

Telefónne číslo:. .................................................. 

2.1.5 Oboznámiť s obsahom zmluvy vedúcich pracovníkov prevádzkových úsekov, v ktorých budú 

žiaci školy vykonávať súvislú odbornú prax. 
 

2.1.6 Bezodkladne informovať riaditeľku školy RNDr. Máriu Makutovú (číslo telefónu 

054/7882040, 0911750315) alebo vedúceho odbornej praxe podľa článku 2.2.1, ak žiak školy 

poruší pracovnú disciplínu alebo sa dopustí iného priestupku. 



 

2.1.7 Umožniť výkon kontroly praxe žiakov školy povereným pracovníkom. 
 

 

2.2 Záväzky školy  
 

2.2.1 Zabezpečiť spoluprácu s povereným inštruktorom zamestnávateľa pre  odbornú prax. Na      

          riadenie súvislej odbornej praxe a  priamy styk so zamestnávateľom určuje škola: 

 

Ing. Zdenu Kožlejovú, č.t.: 0908 87 77 56 

 

2.2.2 Zabezpečiť pravidelnú dochádzku žiakov na pracovisko. Žiak začína praktické vyučovanie vo  

         forme odbornej praxe v pondelok 09. 12. 2019 a ukončuje v piatok 20. 12. 2019 

          (10 pracovných dní). 
 

2.2.3 Pripraviť žiakov na cvičnú prácu, ktorá zodpovedá ich budúcemu povolaniu a ktorú budú počas  

         odbornej praxe  vykonávať, na aplikáciu   poznatkov a skúseností, získaných počas  

         teoretického vyučovania a praktickej prípravy. 
 

2.2.4 Poučiť   žiakov o dôslednosti    dodržiavania  pravidiel BOZP a dôsledkoch vyplývajúcich s ich  

         nedodržania. 
 

2.2.6 Zabezpečiť pravidelnú kontrolu žiaka. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 
3.1 Platnosť zmluvy sa uzatvára na dobu určitú od 09. 12. 2019 do 20. 12. 2019 vrátane.  

3.2. Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou školy a zamestnávateľa. 

 

 

V ............................... dňa .....................  Vo Svidníku dňa........................................ 

 

 

 

 

 

 

    .........................................................                                  .............................................  

           Zamestnávateľ                                                   RNDr. Mária Makutová 

                                                                   riaditeľka školy 

 

 

 

Príloha: 

Informatívna náplň praxe  

 

 


