
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe 

Škola: Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1,911 29 Trenčln 
Zastúpená: Ing. Monika Bulková, riaditeľka školy 
IČO: 00161993 

Organizácia: Obec Veľké Chlievany, Veľké Chlievany 80, 956 55 Veľké Chlievany 
Zastúpená: Bc. Zuzana Flórová, starostka 
IČO: 00311260 

uzatvárajú zmluvu o poskytovanl praktického vyučovania formou odbornej praxe 

1. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie praktického vyučovania formou odbornej praxe žiakov . ročníka 
Obchodnej akadémie Milana Hodžu Trenčín študijného odboru 6317 M obchodná akadémia v školskom roku 
2020/202 l pre žiaka/žiačku z triedy        : 

R s , nar.    

II. 

Cieľ 

Cieľom praktického vyučovania formou odbornej praxe je nadobudnutie a rozšírenie teoretických poznatkov 
a vedomosti z ekonomickej agendy organizácie v súlade s učebnými osnovami v podmienkach praxe. 
Odborná prax dopÍňa odbornú teoretickú prípravu žiakov o praktické poznanie prostredia a podmienok, 
v ktorých budú po absolvovaní štúdia pracovať. 

III. 

Druh pracovnej činnosti, miesto, term In a čas 

Žiaci budú počas odbornej praxe vykonávať cvičnú prácu nácvikom vykonávania pracovných činnosti 
ekonomického charakteru (napr. administratlvne práce, aktivity v oblasti účtovnlctva, práce s kancelárskou 
a výpočtovou technikou, pokladničné operácie, práce súvisiace s vybavovanlm personálnej agendy, štatistické 
a ekonomické výpočty, obchodné aktivity, práce na úseku dani a poplatkov a pod.). 
Odborná prax sa uskutočni v term lne od 17. OS. 2021 do 28. OS. 2021. 
Denný pracovný čas žiakov bude 6 hod In od 8,00 h do 14,00 h. 

Pracovisko žiaka: zhodná zo sldlom organizácie. 

IV. 
Podmienky a povinnosti 

Organizáciou a zabezpečením odbornej praxe budú poverení zamestnanci: 

Za školu: Ing. Dana Kadlicová, tel.: 0 32n4 818 22, mob.: 090 1918 393.

Za organizáciu - inštruktor: Bc. Zuzana Flórová, tel.: 0911 424 717. 

Povinnosti organizácie: 
Organizácia zabezpeč[ pre žiakov primerané pracovné podmienky, vstúp na pracovisko, poskytne sociálne 
a hygienické zariadenia a ochranné pomôcky. 
Pri nástupe na odbornú prax zabezpeč! vstupné školenie o BOZP a PO, oboznámi žiakov so Zákonom o ochrane 
osobných údajov a o interných predpisoch organizácie. 
Podľa uváženia organizácie poskytne žiakovi materiály potrebné k vypracovaniu správy z odbornej praxe. 






