DOHODA
o vykonaní odbornej praxe žiakov školy u právnických alebo fyzických os6b
uzatvorená v súlade so zákonom Č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom
znení, s vyhláškou MS SR 282/2009 Z.z. o stredných školách, v ktorých sa vyžaduje overenie
špeciálnych schopnosti , zručnosti alebo nadania, Zákonníkom práce v platnom znení a ostatnými
platnými pre prípravu žiakov na povolanie.
I. Zmluvné strany
1.
Škola:
Sídlo:
Zastúpená:
ICO:
DIČ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Skolská 4, 071 01 Michalovce
Ing. Miroslavom Sivým, riaditelom školy
17078385
2020748268
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Podnikateľský subjekt:

Zastúpený:
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11. Predmet dohody
Predmetom dohody je záväzok podnikateľského subjektu zabezpečit podmienky na vykonanie
odbomej praxe v oblasti služieb cestovného ruchu a záväzok školy zabezpečit účast žiakov
vykonávajúcich odbornú prax.
111. Miesto konania odbornej praxe
Žiak
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bude vykonávat odbornú prax v zariadení:

Iv. Čas pinenia
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Vyučovacia jednotka odbornej praxe je vyučovací deň, ktorý trvá 5 hodín.
V. Odmeňovanie žiakov
Zmluvné strany sa dohodli, že ani jedna z nich si nebude nárokovat na fnanČnú úhradu súvisiacu
s odbomou praxou.
vI.
Druh Činnosti, ktoré budú žiaci vykonávat
Prax sa uskutoční v súlade s učebnými osnovami tvoriacimi profil absolventa daného študijného
odboru. Obsahom praxe je učivo odborných predmetov: geografia cestovného ruchu, služby
cestovného ruchu, marketing a manažment cestovného ruchu, kongresové služby a animácia,
ekonomika, účtovníctvo, sprievodcovské služby a cvičná firma.

vII. Záväzky zmluvných strán
1. Škola sa zaväzuje, že:
a)Zabezpečí poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v zmysle zákona č.
1 26/2006 Z.z., požiarnej ochrane, hygienických predpisov a školského poriadku.
b)Odbornú prax budú kontrolovat učitelia odborných predmetov, ktorí denne navštívia prevádzky,
revedú kontrolu na pracovisku, o čom vykonajú písomný záznam.
c)Ziaci na odbornej praxi budú používat predpísané pracovné oblečenie a budú mat vizitku
s označením školy, menom a fotografiou.
2. Podnikatelský subjekt sa zaväzuje, že:
a)Usporiada preškolenie žiakov o otázkach BOZP v zmysle zákona Č. 124/2006 Z. z.
v podmienkach konkrétneho pracoviska a vyhotoví o tom písomný záznam.
b)Bude postupovat pri evidencii, registrácii a hlásení pracovných úrazov v súlade s platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä zákona č. 124/ 2006 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
c)Poverí zodpovednú osobu, ktorá bude dozerat na žiakov a ukladať im úlohy, ktoré budú pinit
počas odbomej praxe v zmysle tematického plánu.
d)V prípade zistenia porušenia pracovnej disciplíny a pracovného poriadku ako i neúčasti na
odbornej praxi bude kontaktná osoba informovat vedenie školy o zistených nedostatkoch.

vIII. Doba platnosti dohody
1.Túto dohodu možno menit a dopinit len písomnou formou a to dodatkom podpísaným oboma
zmluvnými stranami.
2.Každý zo zmluvných strán je oprávnený odstúpit od tejto dohody v prípade, ak druhá zmluvná
strana hrubým sp6sobom poruší povinnosti uvedené v tejto dohode. Hrubým porušením povinnosti
sa rozumie také porušenie povinností, ktoré je bud opakované alebo trvá aj napriek písomnému
upozomeniu dotknutej zmluvnej strany, alebo ktorým jei hrozí, alebo už bola sp6sobená škoda.
Odstúpenie musí byť písomné a je platné a účinné dňom doručenia druhej strane.
3.Zmluvné strany sa dohodli, že písomné odstúpenie alebo iná písomnost sa považuj e za doručenú,
ak bola riadne odoslaná prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v záhlaví
tejto dohody, alebo na adresu, ktorú zmluvná strana oznámila písomne druhej strane v prípade jej
zmeny , v lehote 7 (sedem) kalendárnych dní od odoslania doporučeným podaním bez ohladu na
úspešnost doručenia, pričom odosielanie podania odosielajúca strana preukáže predložením
podacieho lístka.

V Michalovciach dňa
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zástupkyňa riaditela školy
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právnická alebo fyzická osoba

