DOHODA O VYKONANÍ ODBORNEJ PRAXE

Obchodná akadémia, Murgašova 94, 058 22 Poprad zastúpená Ing. Ivetou RaČekovou. riaditel‘kou školy
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(názov a sídlo organizácie)
zastúpená

~
(meno a priezvisko;

(funkcia)

uzatvárajú Dohodu o vykonaní odbornej praxe žiakov na základe učebných osnov predmetu Odborná prax a v súlade
so ŠvP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, ŠkVP Služby a podnikanie v cestovnom ruchu, študijným
odborom 6355 M služby v cestovnom ruchu.

Ciel‘ odbornej praxe
1.
2.

Cierorn odbornej praxe je nadobudnutie a rozširenie teoretických a praktických poznatkov a vedomosti
z problematiky organizácií cestovného ruchu v súlade s učebnými osnovami v podmienkach praxe.
Odborná prax doplňa odbornú teoretickú pripravu študentov o praktické poznanie prostredia a podmienok,
v ktorých budO Po absolvovaní štúdia pracovať.

‚I.
Predmet dohody
Predmetom dohody je vykonávanie odbornej praxe študenta menom
trieda..

Obchodnej akadémie Poprad. v Študijnom odbore 6355 M služby v cestovnom ruchu.

Miesto vykonávania praxe:
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(presná adresa)

III.
Druh pracovnej činnosti a dÍžka odbornej praxe
Študent bude počas odbornej praxe vykonávať činnosti:
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Odborná prax začína dňorn: 23. 05. 2016 a končí dňom: 03. 06. 2016 (t. J. 10 pracovných dní).
Študent bude odbornú prax vykonávať denne v čase od
60 hodin).

do

45.?

Ii (t. J. 6 hodin denne, spolu

lv.
Podmienky na realizáciu odbornej praxe
Povinnosti organizácie
I.

Poveriť organizovaním odbornej praxe svojh~ zarnestnanca inštruktora odbornei Praxe.
-

Meno zamestnanca
Číslo tel
Oboznámiť študentov $ predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pri nástupe na odbornú prax.
V prípade‘potreby ich upozorníť na priestory, v ktorých sa můžu študenti zdržiavať.
Zamestnávať študentov praktickými Činnosfami, ktoré súvisia so študijným odborem 6355 M služby
v cestovnom ruchu a ktoré im umožnia overiť si teoretické poznatky získané v škole. Pracovná doba je 6
hodin denne.
Podľa uváženia organizácie poskytnúť materiál, ktorý využijú pri spracovani správy z odbornej praxe.
V prípade potreby oznámit‘ študentom, ktoré údaje a fakty sú predmetom obchodného tajomstva.
Umožnit‘ obvyklým spůsobom študentom vstup do organizácie.
Umožnit‘ poverenému pedagogickému zamestnancovi školy vykonávat‘ kontrolu priebehu odbornej praxe.
....

2.
3.
4.
5.
6.

Povinnosti školy
1.
2.
3.
4.

....

.

Oboznámit‘ študentov s cieľom odbornej praxe, pouČiť ich O správaní sa na odbornej praxi, O dodržiavaní
bezpečnostných predpisov a o spracovaní záverečnej správy z odboriiej praxe.
Upozorniť študentov, že údaje získané o organizácii, v ktorej budú vykonávat‘ odbornú prax, můžu použit‘ len
na vyuČovacie účely.
Riaditerka školy poverí pedagogického zamestnanca kontrolou priebehu odbomej praxe.
Zodpovedný pedagogický zamestnanec: Ing. Jolana Halušková, Č. tel. 052/772 16 35.
Riadením odbornej praxe je poverená Ing. Magdaléna Zavaeká, zástupkyiia riaditerky školy, číslo te)efónu
052/772 1635.

Povinnosti študenta
I.
2.
3.
4.

Dodržiavať pracovný režim na pracovisku, kde bude vykonávat‘ odbornú pra; a plnit‘ si povinnosti
vyplývajúce z obsahovej náplne odbornej praxe.
Rešpektovať pokyny kompetentných zamestnancov organizácie, ktorí zabezpeČujú odbornú prax.
Vykonávat‘ odbornú prax v trvaní 10 pracovných dní bez nároku na mzdu.
Počas vykonávania odbornej praxe byť primerane oblečený podi‘a požiadaviek, resp. charakteru pracoviska.

V.
Záverečné ustanovenia
I.

2.
3.

Táto dohoda sa uzatvára v súlade so Zákonem Č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a dopineni niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov, Zákonem Č. 61/2015 Z. z. O
odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplneni niektorých zškonov, Vyhl. MŠVVaŠ SR
Č. 65/2015 Z. z.o stredných školách.
Zmeny a dopinky dohody možno vykonávať pisomným dodatkem len na základe dohody oboch zúČastnených
strán.
Dohoda je vyhotovená v 3 exemplároch 2-krát pre školu a 1-krát pre organizáciu, ktorá zabezpečuje odborná
prax.
Dohoda o vykonaní odbornej praxe nadobůda piatnosť dňom podpisu zástupcov oboch zúčasmených strán.
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