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DoHoDA
o zabezpečení odbornej praxe žiakov

uzatvorená v srjlade so zákonom tr,tŠWaŠ SR č. 61/201 5Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave

cl. 1

Účastníci dohody

sťrkromná stredná odborná škola pro scholaris
Hlavná 2
010 09 Žilina-aytčica
zastupená: Mgr. Tomášom Milatom - riaditeíom školy
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čl.z
Predmet dohody

Zabezpečenie odbornej praxe žiakov lll. ročníka Srikromnej strednej odbomej školy Pro scholaňs v Žiline, Študijn
odbor 7237 M informačné systémy a služby.

čl, g
Giel'praxe

Cielom praxe je praktické vyučovanie z predmetov: ekonomika, právo, informačné systémy, informačné systémy
podniku, informačné zdroje, informačné fondy a služby, administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika,
v reálnej praxi, ktoré doplňa odborné vzdelávanie žiakov o praktické poznanie prostredia a podmienok, v Ko4 ch
budri pracovať po ukončení šttidia na strednej škole.

č1.1
Druh ěinnosti a dížka vyučovania

Odborná prax usmerňuje žiakov k uplatňovaniu teoretick ch vedomostí.

Uskutočňuje sa v rozsahu 10 pracovn ch dní v školskom roku 2O2012021 . Vyučovacia hodina trvá 60 minrit. Žiaci
maju v jednom dni 6 hodín praxe. Vzmysle platnej legislatívy oodbomom vzdelávaní a príprave sú prestávky
žiakov zhgdné s prestávkami pracovníkov organiácie, kde žiaci vykonávajri prax. DÍžka prestávok sa započítava
do vyučovacieho dňa.

Prípadn zmenu ohlási poveren pracovník školy.

Vyučovanie v podmienkach praxe budrj žiaci absolvovať v termíne: od 24.5.2021 do 4. 6.2021



čl. s
Zabezpečenie podmienok

Organ izácia zabezpeéí,-

. odbornú prax v súvislosti s náplňou, korá je uvedená v článku 3 tejto dohody,

. poučenie žiakov o otázkach hygieny, ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci pred začatím praxe a vjej
priebehu,

. poverenie pracovníka zodpovedného za odbornú prax,

. vstup pedagogickým pracovníkom poverených kontrolou praxe,

. miestnosť alebo miesto pre bezpečné odloženie osobných vecí žiakov,

. vyhodnotenie praxe.

Zabezpečením praxe bol poverený:

za školu: Mgr. Peter Adamov - č. t.: 0911 961 460 _,/
zaorganiÁciu: 177y,i'uÁ, "u /t|tY',,l* č.t.: 7,171- l'/l //V

Povinnosti školy:

r poučiť žiakov o nutnosti dodžiavať zásady BOZP,
o kontrolovať žiakov počas vykonávania praxe,
o poučiť žiakov, že údaje získané o organizácii, v ktorej budú vykonávať odbomú prax, móžu použiť len

na vyučovacie účely.

Riaditet školy poveruje vyučujúcich odborných predmetov, ktorí zabezpečia požadovanú náplň práce na základe
učebných osnov a v priebehu praxe kontrolujú plnenie obsahu. {

povinnosti žakov:

. dodržiavať pracovný režim na pracovisku, kde budú vykonávať odbornú prax a plniť si povinnosti
vyplývajúce z obsahovej náplne praxe,

o rešpektovať pokyny kompetentných pracovníkov organizácie, ktorí budú zabezpečovať odbornú prax,
. počas vykonávania praxe byť primerane oblečený podta požiadaviek, resp. charakteru pracoviska.

čl. 6
Harmonogram zaradenia žiakov

Odbornej praxe sa zučastní:

Meno apriezvisko žiaka, I!fi,',;; Í{cu;"

čl. z
záverečné ustanovenia

Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch. Každy z rjčastníkov teito dohody dostane jedno vyhotovenie.

Táto dohoda nadob da platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvn mi stranami.

tJčastníci tejto dohody prehlasujú, že srjhlasia s cellim obsahom dohody, kton je prejavom ich slobodnej a vážne)
vóle, čo potvrdzujti svojimi vlastnoručn mi podpismi na tejto dohode,

Za organizáciu: Za školu, l 2
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