DOHODA
o zabezpečení odbornej praxe žiakov
Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25, Levice, zastúpená
Ing. Romanom Karaffom, PhD., riaditeľom školy
a
ORGANIZÁCIA : ________________________________________________zastúpená
________________________________________________________
uzatvárajú v zmysle § 6, ods. 1, písm. b) Zákona č. 61/2015 Z.z. z 12. marca 2015
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov
dohodu o vykonaní odbornej praxe
žiakov SPŠSE Levice v organizácii ___________________________________________________________
Obsah dohody :
A. O R G A N I Z Á C I A
1. Zabezpečí vo svojich prevádzkach v čase od 25. mája do 5. júna 2020 požadované podmienky na
vykonanie odbornej praxe žiakov druhého a tretieho ročníka SPŠ Levice študijných odborov
2675 M elektrotechnika, 2387 M mechatronika, 2381 M strojárstvo, 3917 M tech. a informatické služby
v počte ______, z toho _____ chlapcov a _____ dievčat
na pracovisku (uveďte presnú adresu pracoviska): ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Prax sa uskutoční v súlade s učebnými osnovami tvoriacimi profil absolventa Strednej priemyselnej školy strojníckej
a elektrotechnickej, Ul. Františka Hečku 25, Levice vyššie uvedeného študijného odboru v súlade so zameraním
činnosti organizácie.
1. Pracovný čas žiakov 2. ročníka je 6 hodín a žiakov 3. ročníka je 7 hodín denne.
2. Zabezpečí cez poverených zamestnancov úspešné splnenie cieľov odbornej praxe pri dodržiavaní správnych
pracovných postupov.
3. Umožní žiakom uvedeným v pripojenom zozname vstupovať do prevádzkových objektov, v ktorých budú
pracovať.
4. Poverí organizovaním prevádzkovej praxe svojho zamestnanca: _______________________________
5. Poverí vedením odbornej praxe žiakov týchto zamestnancov organizácie:
Pracovný úsek (presná adresa pracoviska a telefonický kontakt):
Meno zamestnanca (inštruktora) :
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Zamestnanci poverení vedením odbornej praxe budú podliehať vedeniu organizácie.
6. Zabezpečí školenie žiakov z oblasti ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej
ochrany (vstupná inštruktáž) v rozsahu stanovenom Zákonníkom práce.
7. Poskytne žiakom vzhľadom na vykonávanú pracovnú činnosť potrebné ochranné prostriedky.
8. Umožní žiakom vykonávať dohodnutú pracovnú činnosť a poskytne im potrebné pracovné prostriedky
a materiál.
9. Umožní žiakom stravovanie vo svojich závodných jedálňach za rovnakých podmienok ako svojim
pracovníkom, pokiaľ títo o stravu požiadajú.
10. Uvoľní pre žiakov vo svojom zariadení potrebnú kapacitu šatní a hygienických zariadení.
11. Ak má k tomu dostatočné finančné prostriedky, vyplatí žiakom prípadnú mzdu za produktívnu prácu.

B. Š K O L A
1. Dohodne v spolupráci s povereným pracovníkom organizácie všetky podmienky odbornej praxe čo do obsahu
a rozsahu praxe.
Škola poveruje zástupcu riaditeľa školy PaedDr. Petra Mizeráka, – číslo telefónu 0907719557 vo veci
zabezpečenia odbornej praxe.
2. Zabezpečí pravidelnú dochádzku žiakov na pracovisko.
3. Pripraví žiakov na práce, ktoré budú počas prevádzkovej praxe vykonávať a aplikuje získané skúsenosti
žiakov z prevádzkovej odbornej praxe pri teoretickom vyučovaní.
4. Poučí žiakov o dôslednosti dodržiavania bezpečnostných, hygienických a protipožiarnych predpisov.
5. Poskytne podľa svojich možností v rámci vzájomnej spolupráce technicko-konzultačnú činnosť alebo
kooperačnú činnosť.
6. Poverí svojich zamestnancov vykonávať kontrolu a pedagogické usmerňovanie prác v rámci odbornej praxe.
C. O B O Z N Á M E N I E

S

DOHODOU

S obsahom dohody budú oboznámení všetci vedúci zamestnanci prevádzkových úsekov, v ktorých budú žiaci
vykonávať odbornú prax.
D. P R Í L O H A

D O H O D Y Zoznam žiakov s požadovanými údajmi.
Pokračovanie zoznamu žiakov na zvláštnom papieri áno - nie

P.č.

Meno a priezvisko
žiaka

Trieda/
odbor

ČOP

Bydlisko, poznámky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(prázdne kolónky vyškrtnite!)

Táto dohoda platí na školský rok 2019/2020 v čase od 25. mája do 5. júna 2020.

V………………....................................

V Leviciach .......................... ............

Za organizáciu :

Za školu :

.......................................
riaditeľ (konateľ)

.....................................
Ing. Roman Karaffa, PhD.
riaditeľ školy
Túto dohodu tlačiť obojstranne!

