
Stredná odborná škola služieb, Ul. sv. Michala 36, 934 80 Levice
študijný odbor: 6403 L podnikanie v remeslách a službách
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DOHODA
o zabezpečení odbornej praxe žiakov SOS služieb v Leviciach

uzatvorená medzi riaditeľkou Strednej odbornej školy služieb v Leviciach
Mgr. Zuzana Nemčoková

a organizáciou:

•  • ................................

OBEC POHRONSKÝ RUSKOV 
Obecný úrad, Hlavná 92/74 
935 62 Pohronský Ruskov 
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Ohsah dohody:

A/ ORGANIZÁCIA

1. Zabezpečiv dobe od do .'čA. '.^Ĺ.'.^i^ččpožadovanépodmienky pre vykonanie

odbornej praxe žiaka meno a priezvisko 

2. Uskutočni vstupnú inštruktáž (školenie žiaka z oblasti ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, 
hygieny práce a protipožiarnej ochrany.

3. Zabezpečí pre žiakov vhodné pracovné podmienky v pracovnom čase stanovenom 
Zákonníkom práce.

4. Poverí pracovníka (čku) l^4r-..Kl,TÁ.K9.^Zý9.^á.f..?š.k,  zodpovedného za odborné vedenie 
žiaka a evidovanie jeho dochádzky na odbornú prax.

5. Umožni žiakovi ziskaľ maximum teoretických a praktických skúsenosti, ktoré žiak bude môcť 
využiť v teoretickom vyučováni a pripriprave a výkone maturitnej skúšky.

6. Po ukončeni odbornej praxe vyznači jej absolvovanie na priloženom Potvrdeni o absolvováni 
odbornej praxe.

7. Vpripade výchovných a organizačných problémov je nutné konkrétny pripad riešiť 
s riaditeľstvom školy.

8. Riaditeľstvo školy uvita krátke hodnotenie odbornej praxe žiaka (na prílohe č. 2).

B/ŠKOLA

1. Poučí žiaka o dôslednosti dodržiavania bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych 
predpisov.

2. Upozorní žiaka na povinnosť pravidelnej dochádzky na odbornú prax.
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3. Zabezpečí, aby si žiak viedol Denník odbornej praxe, v ktorom si bude zaznamenávať 
vykonávané práce, postrehy a nové poznatky. Denník bude zároveň slúžiť ako prostriedok 
kontroly pravidelnosti dochádzky na prax.

4. Na základe získaných vedomostí a skúseností je žiak povinný písomne vyhotoviť správu 
o absolvovaní odbornej praxe v určenom rozsahu a náležitostiach.

5. Umožní a podporí aplikáciu získaných skúseností a vedomostí žiaka z odbornej praxe na 
teoretickom vyučovaní.

6. Vprípade signalizovania akýchkoľvek problémov súvisiacich s prevádzkou práce zabezpečí 
ich riešenie.

7. Vyučujúce odborných predmetov vykonajú počas odbornej praxe návštevy s cieľom kontroly 
priebehu praxe.

C/ PRÍLOHY:

1. Potvrdenie o praxi - predbežný súhlas
2. Osobné údaje žiaka
3. Rámcová obsahová náplň odbornej praxe
4. Potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe

V Leviciach

Za organizá<^^'^^:—;r-y^

•ýiditéľ or^amzč^ieX
//"ý- A/Acy f

Za školu:

Mgr. Zuzana Nemčoková 
riaditeľka školy
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