2’fl
Zmluva e. 1/2020/SDV
o dudinom vzdelóvanI
(dalej oko ~ZmIuva”)
uzatvorená podFa ustanoveni § 16 zákona a. 61/2015 Z. z. a odbornom vzdelávoni a priprave
a o zmene a dopinenI niektor9ch zOkonov (dalej ako ,Zákon’) a zákona a. 245/2008 Z. z. a v9chove a
vzdelávani a a zrnene a dopineni niektor9ch zOkonov (dalej ako ,~koIsk’Q Zákon’) medzi:
Zmluvné strany:
Skola:
Obchodnd akadémlo
so sIdlom:
RaOianska 107, Bratislova
zcstUpená:
Ing. Maria Mydlová, riaditelka ~koIy
ICC:
30775418
DIO/IO DPH:
202 090 2422
banko:
~tátna pokladnica
IBAN:
SK7781 800000007000583076
zriadovacia listina vydaná: 1.1.1991
(dale] len 0kolo”)
a
ZamestnávateI’~
so sidlom:
zastüpen9:
ICC:
DIO:
iO DPH:
Registrácia:
Bankové spojenie:
BAN:
BIG (SWIFT):

SIovensk~ zväz vëelórov
Svrãia 14, Bratislavo 842 08
VV Sly v zast~peni predsedom SZV Ing. Milanom Rusnákom
00178349
2021023488
na MV SR pod Oislom pod Oislom spisu VVS/1 -909/90-40
FIO banka
5K3583300000002001 665273

Registrácia:
Registrciëné OIsIo osvedëenia pie
SDV:

PrevOdzka:

16L9/S2) V 2112 /101 ~

SW~~t. 1~, ?&2 08 L~r&-hd-& Vct

/

(cfaIej len ,,Zamestnovatet)

elánok I.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávatefa poskylovaf %akom ~koIy praktické
vyuãovanie no svoje náklady a zodpovednosf a záväzok ~koIy poskytovaf 2iakom teoretické
vyuöovanie, organizovaf a koordinovaf odborné vzdelávanie a pnpravu ~iakov v système
duálneho vzdelávania.

dánok II.
~tudIjn~ odbor, v ktorom so bude poskytovaf praktické vyuëovanle v systéme dudineho vzdelávania,
~koIskt vzdelóvacI program
1.

Zamestnavater bude poskytovaf ~iakom Skoly praktickè vyuOovanie v odboroch vzdelávania,
ktoré sO uvedené v osvedOenI o spãsobflosti zamestnavatera poskytovaf praktické vyuëovanie
v système duálneho vzdelávania (dalej en ,,osvedOeniej:

~tudijn9 odbor
Kód odboru
~ti5dio

Názov odboru ~tOdia

Forma
~tUdia

DI2ka
~ti5dio

Stupeñ dosiahnutého
vzdelávonia

Doklad 0 ziskanom
vzde~anhIodbornej
kvallfikádll

6317 M

obchodná akadémia

denná

4 roky

ISCED 3A
Üplné stredné
odborné vzdelanie

vysvedëenie
~ maturitnej skO~ke

2.

V~chovu a vzdelávanie ~iakov v rozsohu praktického vyuOovania u Zamestnavatera a teoretického
vyuOovania v Skole budO zmluvné strany poskytovof ~iakom v système duálneho vzdelávania podra
~koIského vzdelávacieho progromu pre prisIuTh9 Mudijn9 odbor uveden9 V bode 1 tobto ëlánku
Zmluvy. Skola poskytne Zamestnávatetovi prIsIuTh9 ~koIsk9 vzdelávaci program v elektronickej verzB
najneskOr do konca augusta pred zaëiatkom poskytovonia praktického vyuOavania a následne pri
zmene ~koIskéha vzdelávacieho programu ñdy do konca augusta prisIu~ného kalendárneho roka.
v ktorom bob zmena schválená.
OIánok III.
Forma praktického vyuëovania
Praktickè vyuëovanie bude Zamestnávatef poskytovaf v odbore ~tOdia farmou:
~tudijn~ odbor
Kód odboru ~tádia
6317 M

Názov odboru ~tOdIa
obchodná akadémia

Formo praktického vyuëovania
odbarná prax

elanok IV.
Poëet ±iakov
Zamestnavater bude no pracovisku praktického vyuëovania V sObade s osvedOenIm paskytavaf
praktické vyuOovonie v système duálneho vzdebávonio v jeden vyuáovoci den pre nosbedovn9
moximálny poOet ~iokov:
Studijn9 odbor
Kód
odboru
~tódia

2.

Ndzov odboru
~tUdbo

63]7M

obchodná
akodémia

6317M

obchodná
okodèmio

Prevádzka:

≤vrtict

1~, A~92 o~ ~

~bokov
Maxlmâlny
v Jeden
poëet
vyu~ovacI
den

Poãet ±iakov prvého roániko prIsIu~ného ~koIského roka, ktor~’m bude zomestnavoter poskytovof
proktické vyuãovonie a zoznom ~okov, s ktor9mi zomestnavater uzotvoril uãebnO zmbuvu a ktor9m
bude zamestnávoterposkytovaf proktické vyuOovonie V iednotliv9cb roOnIkoch MOdia V prIsluThom
~koIskom roku je uveden9 v pribohe ë. 1, ktorá je neoddelitelhou sOOasfou tejto zmluvy.
dánok V.
Miesto 4konu praktického vyuëovania a jeho rozsah

Miestom v9konu praktického vyuOovania je pracovisko praktického vyuOovania, ktor9m Jo
organizaOná sOOasf zamestnávateia alebo in9 priestor, ku ktorému ma zamestnávatei vlastnicke
právo alebo ufIvacie právo. Miesto v9konu praktického vyuOovanio a jeho rozsah sO uvedené v
prIlohe a. 2, ktorá Jo neoddelitefriou sOOasfou tejto zmluvy.
2.

Praktické vyuOovanie mOie zamestnávatei poskytovaf 2lakom aJ v dielni ~koly alebo u iného
zamestnavatera, ak poëet vyuOovacich hodIn praktického vyuOovania vykonávaného V dielni
alebo U iného zmluvného zamestnávateia, neprekroëi v dielni 50 % a u iného zamestnávoteia 50 %
z celkového poëtu hodIn praktického vyuOovania ~iaka poOas celej d1~ky ~tOdia ~iaka.
Zamestnávatei pisomne oznámi zákonnému zástupcovi nepinoletého ~iaka a ±iakovi v9kon
praktického vyuáovania v ~koIe alebo u iného zamostnávateia, spOsob organizácie a ãasov9
harmonogram prakflckého vyuãovania.

3.

Ak to vy2aduJe charaktor povolania, no ktoré so 2iak v prisIu~nom odboro ~tOdia pripravujo, mO2e so
odborná prax doOosne vykonávaf aJ na mom mieste v9konu produktIvneJ práce urëenom
zamestnávoteFom. Pri zmene miesto v9konu praktického vyuOovania Jo zamestnávatei povinn~’
zabezpeëif bezpeënosf a ochronu zdravia pri práci ~oka podia § 25 ods. 5 zákona. me miesto
v9konu praktického vyuëovania preukázateine oznamuJe zamestnávatei zákonnému zástupcovi
nepinoletého ~iaka a ±iakovi spösobom uveden9m vo vnUtornom poriadku pracoviska praktického
vyuãovania.

4.

OdbornO prax bude zamestnávatoi poskytovaf v rozsahu uvedenom v uaebn9ch osnovách
predmotu odborná prox V ~koIskom vzdelávacom programo pro prisIu~n9 odbor vzdelávanio, V
ktorom so 2iok pripravuJe a podia zmluvn9mi stranami dohodnutej organizácie praktického
vyuëovania v jednotliv9ch vyuOovacich mesiacoch.
ddnok VI.
Poëet hlavnfth In~truktorov a lnätruktorov
OdbornO prax bude zamestnávateivykonávaf pod vedonIm inMruktora a hlavného in~truktora.

2.

PoOot a zoznam hlavn9ch nMruktorov a inMruktorov, pod vedenim ktor~’ch budO 2iaci vykonávaf
praktické vyuãovanio u zamestnávoteia V rozsahu meno, priezvisko a datum narodenia, je uvedon9
v prflohe a. 3, ktorá Jo neoddelitelbou sOëasfou tejto zmluvy.
~Iánok VII.
Casov9 hormonogram praktlckého vyuëovania
-

Prakticke vyuëovanie bude zamestnávatei poskytovaf podia ëasového harmonogromu
praktického vyuOovanio v sOlade s ustanovenou organizáciou v~’chovy a vzdelávania V stredn9ch
~kolách.
2.

~kola a zamestnávatei naJneskOr do 31.8. kalendárnoho roka prod zaãiatkom ~kolského roka
spracujO aasov9 harmonogram praktického vyuáovania. Zamestnávateizapracujo návrh Oasového
harmonogramu praktického vyuOovania do vnOtorného poriadku pracoviska praktického
vyuëovania zamestnávatora V sOlade 5 § 21 ods. 6 zákona.

3.

Praktické vyuëovanie budo zamestnávatei poskytovaf podia rozvrhu vyuOovacIch hodIn
spracovaného ~koIou v spolupráci so zamostnávateiom. Rozvrh vyuOovacIch hodin zvereJni ~koIa vo
svojich priestoroch a na svoJom webovom sidle. Rozvrh vyuaovacich hodin ~kola poskytne
zamestnavateiovi elektronickou formou v dostatoënom predstihu prod zaOiatkom praktického
vyuëovania. Rozvrh vyuaovacIch hodin obsahuJe zaradonie a poradio vyuOovacich predmetov na
Jodnotlivé vyuaovacie dni v kalendarnom t9±dni.
~Iánok VIII.
Spôsob Oëostl hlavného in~truktora a in~truktora no hodnotenI a klasifikdcii iiaka
Prospoch ~iaka V prodmoto odborna prax, ktor’ zodpovoda formo praktického vyuëovania, sa
klasifikuJe stupñami: 1 v9born9, 2— chvalitobn9, 3— dobr9, 4— dostatoan9, 5— nodostatoan9.
—

2.

HIavn9 in~truktor alobo inMruktor praktického vyuãovania spracováva hodnotiaci list ~iaka ako
podkiad pro Oëasf hlavného in~truktora alobo in~truktora no kiasifikacii a hodnotonI ±iaka, ktor~’ Jo
uveden9 v Pnloho a. 5, ktorá Jo nooddolitoinou sQaasfou tojto zmluvy. Pnloha a. S obsahujo ajiné

vzory dokumentácie k praktickému vyuOovaniu, ktorá podia dohody zmIuvn~’ch strán mO±e byf
pou~ivaná v rámci pinenia zmluvy afebo nahradená inou formou dokumentáde.
3.

Klasiiikáciu prospechu 2iaka, ktor9 vykonáva praktické vyuëovanie pod vedenim blavného
in~truktora alebo in~truktora, vykonáva no základe podkladov a c1aI~ich informãcii od hlavného
in~truktora alebo inMruktoro urëen9 uëiteiodbornej praxe, ktorého urëil riaditeflkoly podia § 9 ods. 3
zákono, ok zomestnávatei nezamestnáva pedagogického zamestnanca.

4.

Klasitikáciu ~iaka no praktickom vyuëovanI u zamestnávateia zamestnávatei pisomne oznamuje
~kole V mesaën9ch intervaloch.
êldnok IX.
Finonëné zabezpeãenie iioka ci hmotné zabezpeëenie ~ioka

§

1.

Zamestnavater poskytne ~akom, s ktor9mi uzatvoril uOebnO zmluvu podia
hmotné zabezpeëenie fiaka.

19 zákona finanOné a

2.

ZamestnávateF poskytne 2iakom osobné ochronné pracovné pomOcky nevyhnutné no ochronu
zdravia pri práci a to nojmenej V rozsahu, ktor9 zodpovedá rozsahu poskytovanio osobn9ch a
ochrann9ch pomOcok zamestnancovi zamestnávoteia, ktor9 vykonáva povolanie, no ktoré so ~iak
priprav uje.

3.

Zamestnávatel zabezpeOi 2iakom posUdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spOsobilosti
~iako ak si to v9kon praktického vyuOovonia o priprava no povolonie vzhiadom no charokter
povolania vy2aduje.

4.

Zamestnávotel poskytne ±iakom, ktori no praktickom vyuOovani vykonávajU produktivnu prácu
odmenu zo produktIvnu prácu za podmienok dohodnut~’ch v uëebnej zmluve so ~iakom a za
podmienok urëen9ch intern9m predpisom zamestnávateia, najmenej vo v9~ke 50% minimálnej
hodinovej mzdy.

5.

Zamestnávater poskytne fiakom podnikové ~tipendium za podmienok dohodnut~’ch
zmluve so 2iakom a v internom predpise zamestnávateia.

6.

Zamestnávatef poskytne ~iakom strovovonie V ease praktického vyuCovania
ustanoveniami zákona a s intern9m predpisom zamestnávateia.

7.

2iakom, ktori budU v sOvislosti s v9konom praktického vyuCovania ubytovani V ~koIskom internáte,
zomestnávotei poskytne náhradu nákladov no ~kolsk9 internát a náhradu cestovného za
podmienok dohodnut9ch so ±iokom V uCebnej zmluve a v internom predpise zamestnávateia.

8.

Základn9 rozsah poskytovania hmotného a finanCného zobezpeCenia ~iokov je upraven9
C. 6, ktorá je neoddeliteinou sCiCasfou tejto zmluvy.

V

V

uëebnej
sUlade

V

5

prilohe

~Iánok X.
Spôsob óCasti Zamestnovatera no odbornej zIo~ke maturitne] skO~ke
1.

UkonCovonie ~tUdia 2iakov s uCebnou zmluvou so bude uskutoCñovat moturitnou skC~kou podia
zákona C. 245/2008 Z. z. 0 v9chove a vzdelávani (~koIsk9 zakon) a o zmene a dopineni niektor9ch
zákonov v zneni neskor~ich predpisov (ctalej len ~koIsk9 zákon”) a vyhlá~ky C. 318/2008 Z. z. o
ukonCovani Th3dio no stredntch ~koIách v zneni neskor~ich predpisov.

2.

V pripade ak so zmluvné strany dohodnO, 2e so ma praktická Cost odbornej zIo~ky motuñtnej skU~ky
uskutoCnif no procovisku praktického vyuCovania zamestnávoteio, organizáciu ukonCovania ~t6dio
zabezpeCi ~koIa v spolupráci so zamestnávoteiom. Zomestnávatei je v tomto prIpade povinn9
vytvorif priestorové a moteriálno..technické podmienky no vykononie proktickej Casti odbornej zlo&y
maturitnej skU~ky no svojom pracovisku praktického vyuCovonio.

3.

ZamestnávateF je povinn9 pisomne oznámif ~koIe najneskOr do 1. marco skCi~ojUceho zástupcu
zamestnávoteia, ktor9 bude Clenom skU~obnej komisie pre praktickO Cost odbornej zlo~ky maturitnej
skC~ky. SkU~ajUci zástupca zamestnávoteio musI spinaf predpoklady urCené ustanoveniami § 81 a §
83 ~koIského zákona.

Olánok XI.
Spôsob zabezpeãovania vzójomn9ch pray a povinnostI zmluvn9ch strdn
Po uzatvoreni tejto zmluvy zamestnávater a ~kola zverejnia na svojich webov9ch sidlach oznámenie
o mo±nosti absolvovaf odborné vzdelávanie a pripravu v prisluThom Mudijnom odbore v systéme
duálneho vzdelávania podra § 17 ods. 1 zákona.
2.

~kola V spolupráci so zamestnavaterom vypracuje ~kolsk9 vzdelávaci program pre prisIu~n9 odbor
vzdelávania. Skola pri vypracovani ~koIského vzdelávacieho programu zohradnuje po~iadavky
zamestnávatera t9kajUce sa najmä:
profilu absolventa vzdelávacieho programu,
podielu praktického vyuOovania z celkového poãtu vyuOovacich hodin za Müdium,
skladby oblastI vzdelávania obsohového a v9konového Mandardu Mátneho vzdelávacieho
programu pre prisIu~n9 odbor vzdelávania.
-

3.

Skola urãi spolu so zamestnávatelom v rámci pripravy prijimacieho konania poëet ~iakov na prijatie,
ktor9m zamestnávate? bude poskytovaf praktické vyuOovanie v systéme duálneho vzdelávania,
formu prijimocej skLD~ky, jej obsah a rozsah podra vzdelávacich Mandardov ~tátneho vzdelávacieho
programu odboru vzdelávonia v základnej ~koIe, jednotné kritériá na Uspe~né vykonanie skU~ky a
ostatné podmienky prijatia na ~ti3dium pie oba terminy prijimacieho konania V s6lade s
ustanoveniami ~koIského zákona, ktoré ~kola zverejnI na svojom webovom sidle najneskôr do 31.
marco kolendárneho roko.

4.

Skola urOl pre koordináciu praktického vyuëovania u zamestnavatera s teoretick9m vyuOovanIm v
~kole a na metodické usmerñovanie zamestnancov zamestnávatela vykonávajUcich praktické
vyuãovanie minimálne jedného pedagogického zamestnanca ~koly. Zamestnavater umo2ni
pedagogickému zamestnancovi ~koly, ktor9 sa preuká~e pisomn9m poverenim ~koly, vykonávaf
koordináciu praktického vyuëovonia s teoretick9m vyuOovonim V priestoroch zodpovedajCicich
pracovisku
praktického vyuëovania.
Zomestnavater preukázatefrie
pouOI urëeného
pedagogického zamestnanca ~koly, ktor~’ ma povolen9 vstup do priestorov zamestnávatera, 0
pravidlách bezpeãnosti a ochrany zdravia pri práci t9kajUcich sa zamestnoncov in9ch
zamestnávatefov a o povinnosti zachovaf mlOanlivosf o skutoOnostiach, s ktor~’mi sa oboznámi
pedagogick~2 zamestnanec ~koly v rámci svojej OOasti no praktickom vyuëovanI V priestoroch
zamestnávatefa a ktor9ch prezradenie by mohlo spOsobif zamestnavaterovi ~kodu a upozorni ho no
jeho povinnosf konaf tak, aby tieto skutoënosti neboli vyzradené tretej osobe, priOom je tento
poveren9 zamestnanec ~koly povinn9 zachovávaf mlöanlivosf aj p0 skonOeni v9konu svojej ãinnosti
s~visiacej S praktick9m vyuOovanim u zamestnávatela. V pripade, ~e pedagogick’ zamestnanec
~koly poru~i pokyny zamestnavatera, povinnosf zachovávaf mlëanlivosf alebo obchodné tajomstvo
zamestnavatera, je zamestnávatel’ opravnen9 odmietnuf d’al~ie pOsobenie tohto pedagogického
zamestnanca vo svojich priestoroch a zakázaf mu vstup no miesto v9konu praktického vyuëovania.
MlOanlivosf so nevzfahuje no zákonom stanovené skutoënosti (ohlasovacia povinnosf). 0 v~etk9ch
t9chto skutoOnostiach je ~kola povinná svojho zamestnanca riadne pouëif.

5.

Zamestnavater a ~kola so budU vzájomne bezodkladne informovaf a v~etk9ch nále~itostiach
t9kajUcich so plnenia si ~kolsk9ch povinnosti ~iaka s uëebnou zmluvou no proktickom vyuOovani a no
teoretickom vyuOovoni ako aj o zmenách organizácie praktického a teoretického vyuOovania, ktoré
mMu ovplyvnif organizáciu a ëaso4 harmonogram praktického vyuOovania alebo teoretického
vyuëovania.

6.

Zamestnávatef mMe odmietnuf uvolhenie 2iaka z praktického vyuOovania no akciu organizovanCi
~kolou, ak by to ovplyvnilo chod prevádzky zamestnávatefa alebo by to mob vplyv no kvalitu a
v9sledok proktického vyuáovania 2iaka.
Oánok XII.
Doba, no ktorO sa zmluva o duálnom vzdeldyani uzatvdra
Zmluva

2.

0

duálnom vzdelávani so uzatvára no dobu 31.08.2024.

Pred uplynutim doby, no ktorO bob Zmluvo a duálnom vzdelávani uzotvorená, mo~no zrnluvu
ukonOif pisomnou v9povecfou z dôvodov podro ãl. XV tejto zmluvy S v9povednou dobou jeden
mesioc.
êlánok XIII.

Spôsob ukonëenia zmluvného vzt’ahu
Zomestnávatei m&e vypovedaf zrnluvu podia
a)
b)
a)

d)
e)
2.

§ 16 ods. 5 Zákono

len ak:

scimosprãvny kraj neurëi pre ~tudijn9 odbor alebo pre uOebn9 odbor, v ktorom zamestnãvatei
poskytuje praktické vyuOovanie, triedu prvébo roën&a podia § 31 ads. 2 zákona,
~koIa prestala sp[naf podmienky uröené normotIvom materiálno-technického a priestorového
zabezpeëenia alebo Mátnym vzdelávacim programom pre ~tud~n9 odbor, v ktorom
zamestnávatei poskytuje praktické vyuëovanie,
~koIa zabezpeëuje teoretické vyuOovanie odborného vyuëovacieho predmetu ~tudUného
odboru, v ktorom zamestnávatei poskytuje praktické vyuëovarde, pedagogick9m
zamestnancom, ktor9 nespiña kvaliflkaãné predpoklady podia zákona a. 31 7/2Q09 Z. z. o
pedagogick9ch zamestnancoch a odborn9ch zamestnancoch,
~koIa bola vyradená za siete ~kO~ S~ovenskej republiky alebo
~kola opakovane poru~uje svoje povinnosti vyp~9vajUce zo zmluvy.

StrednO odborná ~koIa mO±e vypavedaf zmluvu podia § 16 ods. 6 zákona ak:
zriacfovateflkoly rozhodol a zmene typu prisIu~nej strednej odbornej ~koly na in9 typ strednej
odbornej ~koIy,
b) zanikla spôsobilosf zamestnávateia podia § 15 ods. 1 pIsm. a) zákona a zamestnávatei
nepo~iodaI o opakované overenie spôsobilosti zamestnávateia podia zákona,
c) zanikla spôsobilosf zamestnávateia podia § 15 ads. I pism. c) prvého bodu, druhého bodu
alebo ~tvrtéha bodu zákana alebo
d) zamestnávotei opakovane poru~uje svoje povinnosti vypi’vaji3ce zo zmluvy.
a)

3.

Práva a povinnosti zo zmluvy prechádzajU na právneho nástupcu zmluvnej strany.
dánok XIV.
Doruaovanle
Doruëenim so rozumie prijatie zásieiky zmluvnou stranou, ktorej bob adresovoná. Zo den doruOenia
pisomnosti prostrednictvom poMy zasielanej ako doporuOená zásielka s doruëenkou so pova2uje
tokisto den:
a) v ktorom táto zmluvná strona ju odoprela prijaf,
b) V ktorom so dostola do dispoziënej sféry odresáta (t. j. kedy sa mal mo~nosf oboznámif so
zásielkou),
c) V ktor9 bob no nej zamestnancom po~ty vyznaOená poznámko. ,,adresát so odsfahovol”,
~adresát je neznámy” alebo ma poznámko, ktorá podia poMového poriadku znamená
nedoruëiteft,osf zásielky.

2.

V pripode emoilovej komunikácie so povo~uje pisomnosf za doruëenU V den Uspe~ného odoslonia
emailovej správy na ureen6 emoflovO adresu, a] ked so odresát s obsahom emoilovej správy
neoboznámil.

3.

Zmluvné strany sü povinné navzájom si oznámif zmenu adresy no doruëovonie, ãislo foxu a
elektronickej odresy (e-mail) v lehote do 14 kalendárnych dni od ich zmeny. Ak zamestnávateialebo
~kola v stanovenej lehote druhO stranu o zmene neinformuje. pova~uje so doruëenie pisomnostI zo
riodne vykononé no poslednO známu odresu.
elanok XV.
Zdvere~né ustanovenia
Zmluvo nadobUda platnosf a Uëinnosf dñom podpisu zmluvy obomo zmluvn9mi stranami.

2.

PrIpodné zmeny zmluvy a zmeny prilohy a. 6so vyhotovujO vo forme riodne oaIslovon9ch pisomn9ch
dodatkov, ktoré musia byt podpIsané obomo zmluvn9mi stranami. Zmluvné strony so dohodli, 2e
pribohy a. 1, 2, 3, 4, 5 nie je potrebné menif formou dodatkov k tejto zmluve a budU menené tak, ±e
~koba vypracuje znenie priloh najneskOr do 31.8. aktuálneho kalendárneho roko olebo V in9ch
dohodnut9ch terminoch o tokto zmenené prflohy a. 1, 2, 3, 4, 5 doruãi zamestnávoteiovi. Prilohy ë.
1, 2, 3, 4, 5 so stávajU neoddeIite~ou sUãasfou zmluvy V momente doruëenio zamestnávateiovi.

3.

Právne vztahy v tejto zmluve neupravené so riodia ustanoveniami zákono, zákono a v9chove a
vzdelávoni, zákona o ~tátnej správe v ~kolstve a ~kolskej samospráve, Obchodného zákonnIko a

ostatn9ch sOvisiacich právnych predpisov v ich platnom znenI. Sporné otázky t9kajCice so predmetu
tejto zmluvy vzniknuté poëos realizácie praktického vyuOovania a teoretického vyuOovania V zrnysle
tejto zmluvy a v sOvislosti s nimi, budU de~if iba zástupcovia zmluvn9ch strán na to povereni zo strony
riaditera ~koIy a ~tatutáro zomestnávat&a.
4.

Zmluva je vyhotovená

5.

Zmluvné strony vyhlasuJü, ±e si IOta zrnluvu preOitali, jej obsahu porozumeli, pova±ujO Jo za dostatoãne
JasnO, urãitO a HozumilelhtD, neuzotvárajCi Jo v tiesni a ani za nápadne nev9hodn9ch podmienok,
priãom no znak laho, ie Iáto zmluva zodpovedã ich skutoOnej a slobodnej yOu, IOta podpisujO.
V Bratislave, dna:

V

~2l. Ia

dvoch rovnopisoch, pa jednom pre zamestnávateFa a ~kolu.

102-0

Ing. Máha Mydlová,
riaditelko ~kaly
Obchodná akadémla

V Bratislave, dna:

~

eaga

~g. Milan RusnOk
predseda
Slovenského zväzu vãelárov

OBCHODNA AKADEMIA
Raöianska 107
831 02 Bratislava 3
3
Prflohy:
1. PoOet ~iakov 1. roënika a zoznam ±iakov ~koly, s ktor~’mi Zamestnavater uzatvoril uOebnO zmluvu
a ktor9m bode Zamestnavater poskytovaf praktické vyuOovanie.
2. Miesto v9konu praktického vyuOovania a jeho rozsah.
3. Poãet a zoznam hlavn9ch in~truktorov a iri~truktorov pod vedenIrn ktor9ch budO ±iaci vykonOvaf
praktické vyuOovanie U zamestnávatera.
4. Casov9 harmonogram praktického vyuãovania.
5. Hodnotiaci list 2iaka ako podklad pre OOasf hlavného in~truktora alebo in~truktora no klasifikácii
a hodnotenI ±iaka.
6. FinanOné zabezpeOenie liakov a hmotné zabezpeOenie ~iaka.

PrIloha è. 1
1. Poèct ~iakov 1. roénhka, ktory~m zamestnávatel’ bude poskytovat’ praktické vyuëovanie v
prIs1u~nom gkolskom roku.
Odbor vzdelávania

Poêet ~iakov

~koIsk~ rok

6317 M obehodna akadernia

2020/2021

2. Zoznam ~iakov ~koIy, s ktortmi zamestnávatel’ uzatvoril uëebnü zmluvu a ktor~frm bude
zamestnávatel’ poskytovat’ praktické vyu&vanie v ~koIskom roku 2019/2020.
Por.

Priezvisko a meno iiaka

Trieda

Odbor ~tüdia

è.

Den

~asov~ rozvrh PY

zaëiatku

(defl v t~dni,

PV

pripadne oznaèenie
tftdña

párny/nepárny)
1

Viktória ~ovóiková

J.B

obehodná
akadémia

utorok

PrIloha è. 2
1. Miesto v~konu praktického vyuëovania a jeho rozsah
Miesto vtkonu praktického vyuèovania 6317 M obchodná akadémia
-

1. ro~nIk
Adresa pracoviska praktiekého vyuöovania zamestnávatel’a
Svrëia 14, Bratisiavo 842 08

Rozsah praktického vyuëovania 6317 M obchodna akadémia
-

RoënIk

1.
2.
3.
4.

roènik
roönIk
roönik
roënIk

Poèet vyu&vacich hodmn
prcdiuetu odborná prax v
roëniku*
228
245
532
490

*pozn.: SkuroJnj~ rozsah zamestnávatel’om poskytnutého praktického vyudovania voforme odbornej
praxe zaprisluAnj §kolsky rok závisi od vyuiitia kalendárnych tfldnovjednotliv$ch vyuëovacIch
mesiacov (sviatlcy, c’kolské prdzdniny).

2

PrIloha è. 3

Poèet a zoznam hlavn±ch in~truktorov a in~truktorov, pod vedenIm ktortch budü ~iaci vykonávat’
praktické vyuêovanie u zamestnavatel’a.
1. lIlavul in~truktori
Hlavnt ingtruktor
(priezvisko_ameno)
lug. Jozef Cápek

Datum narodenia
9.6.1983

2. Inftruktori
In~truktor
(priezvisko a meno)
Jug. Silvia KIe~Iková

Datum narodenia
7.11.1969

3

Prfloha ë. 4
&sovt harmonogram praktického vyuëovania:
ARNY Tt~DE~
f~dennt
zvrh hodin
.roènIk

PARNY TflDEF

Po

Ut

t

~

Jj

TV

PV

TV

TV

TV

$dennt
rozvrh hodin
.ro~nik

Po

t

St

~t

Pi

TV

PV

TV

TV

TV

Priloha è. 5
1. Jlodnotiaci list ~iaka ako podklad pre ñ~ast’ hlavného inftruktora, in~truktora na klasifikácii a
hoduoteni ~iaka.
2. Mesaèné hlásenie o absencii ~iaka na praktickom vyuèovanh.
3. Mesaèn~’ vflaz praktického vyuêovania ~iaka.
4. Evidencia dochádzky ~iaka na praktické vyuèovanie.
1.

Hodnotiaci list iiaka na praktickom vyuéovanI

Zamestnãvatel’:
OBCHODNA AKADEMIA, Raéianska 107,
Bratislava

Mesiac:

Hlavn9 in~truktor/In~truktor:

~iak: ViktOria ~ovëiková

Oblast’ hodnotenia

Maximálny
poëet bodov

Odborné vedomosti ~iaka
k vykonavanej práci

Skutoëne dosiahnut~
poëet bodov

Poznámky k ëinnostiam

20 b

Hodnotenie praktiek~’ch zruënosti
~iaka pri práci
Samostathost’ ~iaka pri práci
Kvalita vykonávanej práee ~iaka
PrIstup a správanie ~iaka k
povinnostiam
Pristup ~iaka k pokynom in~truktora
a vedücieh zamestnancov

30 b
lOb
10 b

organizácie

lOb

Dodr~iavanie BOZP a P0 ~iakom

lOb

10 b

Hodnotenie sa vykoná priradenIm bodového ohodnotenia kjednotIiv~m oblastiam hodnotenia.
Hodnotiaci list ~iaka spracováva hlavn~’ in~truktor alebo ingtruktor v mesaèn9ch intervaloch.
V~sledná známka vypl~va z dosiahnutdho percenta Uspe~nosti poèas klasifikaèného obdobia.
—

1

—

v~born9

—

2

—

chvá1itebn~

3

—

dobr9

100,00 90,00 bodov
89,99 75,00 bodov
74,99

54,99
39,99

—

55,00 bodov
40,00 bodov

—

0,00 bodov

—

4
5

—
—

dostatoön9
nedostatoèn9

datum

podpis hlavného in~truktora
/in~truktora

podpis uèitel’a odbornej praxe

5

zástupca zamestnavatel’a

2.

Mesaëné hlásenie o absencli ~iaka na praktickom vyuèovani

Zamestnávatel’: Siovenskt zväz vèeiãrov, Svrèia 14,
Bratisiava 842 08

Mesiac:

Hiavn~ in~truktor/In~truktor:

Por.

Priezvisko a meno ~iaka

Ospravedinená

Neospravedinená

C.

01.
02.
03.
04.

05.
06.
07.
08.
09.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
Datum:

Podpis hi. in~truktora/in~truktoraIUOP

Podpis uèitel’a odbornej praxe ~koly

6

Nedorie~ená

Spolu

3.

Mesaén~ vtkaz praktického vyuèovania ilaka

ORCHODNA AKADEML&

Mesiac:

Adresa ~koiy:

Adresa PPV:

Raéianska 107, Bratislava

~ Zarnestnavatei’: I Slovensk~ zväz vèelárov, Svréia 14,
Bratislava 842 08

I

Datum

Od

Do

Spolu
hodin

Meno ~iaka:

Vykonavaná pracovná èinnost’

Viktória ~ovèiková

Podpis ~iaka

Podpis hi.
ingtruktoraJin~truktora

Odpracovand hodiny
spolu:

Podpis hi. in~truktoraJin~truktoraJu~itei’a odbornej praxe:
Podpis vedüceho oddeienia/üseku a pod.:
Pozn.: Mesaént vtkaz PV ~iaka vyplña a spracovãva ~iak.
hlavn9 in~truktor I in~truktor / ueitel’ odbornej praxe a riadiaci pracovnik potvrdia správnost’ üdajov.
Pracovn9 list odovzdá ~iak na konci kaiendárneho mesiaca koordinátori SDV ii zamestnEvatei’a aiebo ur&nému
HR pracovnikovi u zamestnavatel’a.

7

4. Evidencia dochádzky ~iaka na praktické vyuèovanie

Evidencia praktického vyu~ovania v organizácii ~koIskt rok 2019/2020
pre ~iakov DA Raeianska 107, Bratislava Nové Mesto
-

-

Priezvisko flake:

Meno flake:

~ov~Iková

Viktória

Trieda:

Bydlisko flake:

Détum narodenla flake:

Odhor itüdia:

Organlzdcia:

Ingtruktor odborného v9cviku:

SIovensk~ zväz v~elárov, Svr~ia 14, Bratislava 842 08
Mesiac:

oni:
1

2

3

4

5

6

7

8

9 101112131415161718192021222324252627282930 31

September
Október
Vowember
December
an udr
Február
Marec
~pruI
Vlój
an

Pozn.: Do prIsIu~ného dna sa uvedie po~et hodIn praktického vyuEovania.
Aksa ~iak nezüëastni PV uvedie sa A a poèet hodin absencie (napr. A4, ~iak chç’bal 4 h). Ospravecilnenie absencie sa
uvadza na samostatnom iste.

Datum:

Podpis in~truktora:

8

Pruloha ë. 6

Finantné a hmotné zabezpe&nie iiaka
Finanëné zabezpe&nie 2iaka bude poskytovaf zamestnavaterv rozsahu:
Podnikové ~tipendium od zamestnavatera
Odmena za produktivnu prácu

—

—

Zamestnavater preukazaterne oboznámi zikonn9ch zástupcov nepino eteho ~iaka
a hmotn9m zabezpe~enIm ~iaka.

s finan~ntm

Hmotné zabezpe~enie ~iaka bude poskytovaf zamestnavaterv rozsahu:
-

Q
-

poskytnutie osobn9ch ochranntch pracovn9ch prostriedkov v rovnakom rozsahu, v ktorom
poskytuje zamestnavater zamestnancovi, ktort vykonáva povolanie, na ktoré sa iiak
poskytnutie stravovania
zamestnavatera,
pripravuje,

u

zamestnavatera

v

reiime

stravovania

zamestnancov

Poskvtnutie osobn’~ch ochrann’kh pracovnkh Drostriedkov pre ~iakov sa bude uskutoëriovaf
rovnak9m spOsobom, aktm sa poskytujâ zamestnancom zamestnavatera podra interného predpisu
zamestnavatera, ktort upravuje poskytovanie osobntch ochrann9ch pracovn~ch prostriedkov V sülade
so zákonnikom práce a predpismi upravujücimi ochranu zdravia pri práci.
Poskvtnutie stravovania u zamestnavatera pre ~iakov v ease praktickeho vyuCovania sa bude
uskutoCñovaf rovnak9m spOsobom, ak’~’m sa poskytuje stravovanie zamestnancom zamestnavatera
podra interného predpisu zarnestnavatera, ktort upravuje poskytovanie stravovania zamestnancom
zamestnavatera v sülade so zákonnikom práce.

M 40. 202-0

/

Obchodná akadémia
Ing. Maria Mydlová riaditelka ~koly

OSCHODNA AKADEMIA
Raöianska 107
831 02 Bratislava 3
3

/4’%’ ‘~Ct

Slovensk9 zväz vãelárov
Ing. Milan Rusnák, predseda SZV

