Z]MLUVA

o zabezpeEeni bezplatnej odbornej praxe
Ziakov Obchodne akad6mie v Senici
uzatvot:end medzi: Obchodnou akad6miou, Dlhd 256l lO,9OS 80 Senica

reo: 00400220

v zastupeni: Ing. Miroslavou Prikopovou, riaditelkou Skoly
a

organizAciou: Zdkladnd Sko1a, Sadova 620,9OS
v

0l

Senica

zastupeni: Mgr. Anna Kickov6, riaditefka

Zlnluvu o zabezpeieni odbornej praxe uzatvaraju za nasledovnych podmienok:
1

Predmet zmluvy
1.1

je

zavazok zabezpe(.tf odborni prax v zmysle g 43
zdkona e.. 24512008 Z. z. o vychove a vzdelavani / Skolsky zakon I
a o zrl:ene a doplneni niektorych zakonov a podla z|kona -. I24l2006 Z. z.
o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Odbornd prax bude wkon|vana za
udelom ziskania zrudnosti a nar,ykov v praxi.

Predmetom zmluvy

2

Ztnluvn6 podmienky
ObchodnA akad6mia sa zavAzuje:

2.1' obozndmit svojich Studentov s terminom a miestom konania odbornej
praxe.
2.2 Odovzdat pred ndstupom na odbornu prax zoznam Studentov, ktori sa
2.3

zudastnia na odbornej praxi, so zdkladnymi osobnymi tdajmi.
Zabezpedrf. kontrolu Studentov po6as vykonu praxe.

Organizacia sa zavdzuje:
2.4 Zabezpeiit pracovn6 miesto pre vykon praxe.
2.5 zabezpetit zamestnanca, ku ktoremu budu studenti podas praxe prideleni.
2-6 obozndmil studentov s predpismi o bezpednosti a ochrane zdravia pri pr6
ci, o povinnosti zadnovaval mldanlivost o skutodnostiach tvoriacich
predmet podnikoveho tajomstva, ako aj o inych skutocnostiach d6verneho
charakteru, s ktorymi pridu do styku pri vykone odbornej praxe.

3

Termín a miesto výkonu praxe

3.1
3.2

Prax bude vykonávaná v termíne 11.05.2015 do 22.05.2015
Odborná prax sa bude vykonávať v čase od 8.00 h do 14.30 h.
Poverený zamestnanec, ktorý organizačne zabezpečí túto prax na jed
notlivých útvaroch a poskytne žiakovi odbornú konzultáciu:

3. 3

Alena Machová, ekonomické personálne a mzdové oddelenie školy
Prax bude vykonávať žiak 3.ročníka Obchodnej akadémie v Senici

3.4

Miroslav Kollár III. C
Žiaci budú vykonávať odbornú prax bez nároku na odmenu.
4
Záverečné ustanovenia

4.1
4.2
4.3
4.4

Zmeny tejto zmluvy môžu byť vykonané len písomnými dodatkami po
predchádzajúcej dohode zmluvných strán.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom 11. 05. 2015 .
Zmluva je uzavretá na dobu určitú do 22.05.2015.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží
jeden exemplár.

Senica 01.0 3. 2015

····················································
Ing. Miroslava Príkopová
riaditeľka OA Senica

