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ZMLUVA C . U 9 i j- , 
o zabezpečení praktického vyučovania / J / ľ J 

Na základe § 43 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní (školský zákon) 
o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľstvo Spojenej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským, org. zložky Strednej odbornej školy - Szakkôzépiskola s vyučovacím jazykom 
maďarským v Senci uzatvára zmluvy 

s 
o vykonaní odbornej bezplatnej praxe žiakov škoiy. 

Zmluvné strany sa zaväzujú: M E S T O ^ 9 E R N E C 
Mi»fowé ním. * 

1. Organizácia IQ&..1& C prijíma na odbornú prax, 

žiaka/žiačku 3. triedy, / 

Nora Csukaová, nar. 

na dobu od 16.09.2013 do 27.09.2013 . 

2. Druh pracovnej činnosti: 
Žiak sa má zaoberať v rámci odbornej praxe s nasledujúcimi ekonomickými činnosťami: 

a) dlhodobý majetok, evidencia, inventarizácia 
b) pracovné sily, počet, štruktúra, kvalifikácia, evidencia 
c) mzdy, formy miezd, výpočet miezd, doklady 
d) objednávky, fakturácia, účtovníctvo 
e) využívanie výpočtovej techniky 

3. Pre výkon odbornej praxe vytvorí organizácia potrebné materiálové a vhodné podmienky 
na pracoviskách, kde sa prax uskutoční Zabezpečí odborne, zdravotne a bezpečnostné vhodné 
prostredie. 

4. Pri odbornej praxi pracuje žiak pod odborným ' vedením 

odborn vch inštruktorov éj.ňl.ň tftÄ. í. ň. Ĺ (f?...( A. 

pracovníkov organizácie -

5. Pred nástupom do praxe oboznámi organizácia žiaka s predpismi o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci. Za vzniknutú škodu a ujmu na zdraví nedodržaním bezpečnostných 
predpisov žiakom nezodpovedá organizácia. Taktiež organizácia nezodpovedá za podobnú 
ujmu či vzniknutú škodu žiakovi pri ceste na prax alebo návrate domov j. nej. Prípadnú škodu, 
ktorú žiak počas praxe organizácii podľa miery zavinenia spôsobí, hradí jeho zákonný 
zástupca. 

6. Organizácia je povinná poskytnúť žiakovi bezplatné užívanie ochranných a pracovných 
prostriedkov iba do takej miery, ako si to vyžaduje charakter vykonanej práce. 

7. Počas trvania praxe odbornú kontrolu vykonávajú: 

Ing. Hajnalka Cséplôová, Mgr. Zuzana Kontárová 

/S* f*f 



8. Žiaci budú počas odbornej praxe pracovať denne 6 hodín, a to od 8:00 do 14:00 hod. 

9. Žiaci pred nástupom na odbornú prax dostanú od odborných učiteľov potrebnú inštruktáž. 

10. Počas praxe každý žiak je povinný viesť denník o vykonanej práci, ktorý bude 
kontrolovať vedúci, ktorému bol žiak pridelený a školou poverený učiteľ, ktorý má dozerať na 
odbornú prax žiakov. 

Spojané Ikola s vyučovacím 
Jazykom maďarským 

J ŕ C ^ J Lich ) 1 3 rov a 7 1 

podpísant „podpísané" 
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