
 D O H O D A  

o uskutočňovaní odbornej praxe žiakov školy v organizácii, uzatvorená v zmysle § 43 

odst. 11 a 12 Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých predpisov a v znení neskorších predpisov. 

I. Strany dohody 

Škola: Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku   

                      25, Levice, 934 47 Levice     IČO: 00420191 

Zastúpená - riaditeľom školy Ing. Romanom Karaffom, PhD. 

IČO: 00420191 

Organizácia: LOMAN, s.r.o., Kpt. Nálepku 43, 934 05 Levice, zapísaná obchodná 

spoločnosť v OR, OS Nitra, oddiel: Sro. vložka č. 12985/N, IČO: 

36545295, IČ DPH SK 2020157491, zastúpená Bc. Erikom Novákom 

 

 

  

 

                                                         II. Predmet dohody 

1. Dohoda stanovuje podmienky pre uskutočňovanie odbornej praxe žiakov školy v 

organizácii. 

   III. Vyučovanie predmetu odbornej praxe 

1. Žiaci budú v rámci odbornej praxe vykonávať v organizácii činnosti podľa potrieb 

organizácie súvisiace s učebnými osnovami v študijnom odbore, v ktorom sa pripravujú 

na povolanie. Učebné osnovy dodá organizácii škola. 

2. Odborná prax sa bude konať v organizácii v mieste prevádzky podľa určenia organizácie. 

 

3. Odbornej praxe v organizácii sa budú zúčastňovať žiaci tretieho ročníka študijného 

odboru 2387 M - mechatronika: 

        III. ročník odbor MEC 

 
    mená žiakov: III.M trieda – Gabriel Lakatoš, Martin Kintler, Daniel Magát, Peter   
                                                  Sekereš, Adam Šebo, Michal Pelach 
 

                            IV. Časový rozvrh vyučovania predmetu odborná prax 
 
1.     Odborná prax žiakov v organizácii sa bude uskutočňovať v šk. roku 2018/2019: 

 
 



- pre žiakov študijného odboru mechatronika – 3. ročník od 12.10.2018 do 21.06.2019 

v rozsahu dvoch dní za obdobie jedného mesiaca. Každý  druhý piatok v čase od 8.00 

hod. do14.00 hod. v počte 6 žiakov. 

 

 

2.    Vo vyučovaní predmetu odborná prax je  vyučovacou jednotkou vyučovacia hodina,      

   ktorá trvá 45 minút, v priebehu jedného dňa každý druhý utorok a každý druhý piatok  v    

   mesiaci sa žiaci zúčastnia odbornej praxe v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.  

  Žiaci v organizácii absolvujú aj súvislú odbornú prax v čase od 20. mája do 31. mája    

  2019 od 8.00 hod. do 14.00 hod. 

 

3.  V nevyhnutnom prípade bude žiak na požiadanie školy uvoľnený z odbornej praxe. 

Odborná prax sa neuskutočňuje počas školských prázdnin. 

  

            V. Pracovné a hygienické podmienky, bezpečnosť a ochrana zdravia   

1.Organizácia poskytne žiakovi potrebné náradie, osobné pracovné prostriedky, pracovné 

   zariadenia. V prípade ich straty, úmyselného alebo neúmyselného poškodenia alebo 

   poškodenia z nedbalosti má organizácia právo na náhradu škody od žiaka, ktorý škodu 

   spôsobí. Organizácia poskytne žiakovi potrebné ochranné pomôcky. 

2.Žiaci, vykonávajúci odbornú prax, sú povinní dodržiavať všetky vnútorné predpisy 

   organizácie poskytujúcej odbornú prax. 

3.Organizácia zabezpečí bezpečnú úschovu zvrškov a osobných predmetov žiaka do 

   uzamykateľných skriniek. 

4.Organizácia vyčlení žiakovi vhodné sociálne zariadenie na osobnú hygienu počas odbornej  

   praxe. Pred nástupom na odbornú prax a po skončení odbornej praxe na osobnú hygienu  

   a na prezlečenie bude žiakovi k dispozícii sociálne zariadenie v priestoroch organizácie. 

                                             VI. Odborný dozor nad žiakmi  

1. Odbornú prax v organizácii vykonávajú žiaci pod vedením pracovníka organizácie. 

2. Pedagogickú činnosť žiaka na pracovisku riadi a kontroluje pracovník, ktorého určí 

organizácia.   

    



VII. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

1.Organizácia sa zaväzuje vytvárať žiakovi podmienky pre bezpečnú a zdravotne 

nezávadnú prácu podľa príslušných ustanovení Zákonníka práce a ďalších všeobecne 

záväzných predpisov tak ako vlastným zamestnancom. 

2.Organizácia preukázateľne poučí žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

3.Za bezpečnosť a ochranu zdravia žiaka pri odbornej praxi zodpovedá príslušný majster  

organizácie. 

VIII. Všeobecné ustanovenia 

1.Zmeny v dohode možno vykonať len po súhlase oboch strán formou písomného dodatku. 

2.Pokiaľ by žiak, uskutočňujúci odbornú prax v organizácii svojím správaním alebo 

nezáujmom o ďalší odborný rast neposkytoval záruku odborného rozvoja alebo 

nedodržiaval vnútorné pravidlá organizácie, má organizácia právo (preferenčné aj bez 

udania dôvodu) zameniť žiaka iným žiakom alebo ho vylúčiť z praxe. 

 

  3.Dohoda je napísaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

  

V Leviciach, dňa 05.10.2018     

                                       Za školu SPŠSE Levice:               Ing. Roman Karaffa, PhD. RŠ 

                                      Za organizáciu:    LOMAN, s.r.o., Kpt. Nálepku 43, 934 05 Levice 


