Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, P. O. BOX 7, 840 11 Bratislava 411

Vybavuje: Mgr. Viktória Oleksová

Bratislava, ……………….

Odborná prax žiakov .... ročníka
Študijný odbor: animátor voľného času
Riaditeľstvo Strednej odbornej školy pedagogickej v Bratislave sa na Vás obracia so
žiadosťou o zaradenie nášho žiaka/žiačky
...................................................................
na odbornú prax vo Vašej inštitúcii/zariadení/podniku.
Odborná prax žiakov ….. ročníka trvá od …………do ………….. Pokyny na vedenie
praxe prinesie žiak so sebou. Prosíme Vás napísať stručné hodnotenie činnosti žiaka, jeho
správania, dochádzky a odovzdať ho žiakovi v posledný deň praxe.

S pozdravom
Mgr. Galina Šimončičová
riaditeľka školy
Potvrdzujeme zaradenie Vášho žiaka na odbornú prax v našom zariadení.
Miesto praxe:
Zodpovedný pracovník / telefonický kontakt, E-mail:
Náplň práce študenta:
Súhlasím, aby žiačka/žiak ........................................................................................vykonával/a
odbornú prax v našom zariadení.

pečiatka a podpis zariadenia

Dohoda
o zabezpečení odbornej praxe pre študentov
Strednej odbornej školy pedagogickej v Bratislave
Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava 411,
zastúpená Mgr. Galinou Šimončičovou, riaditeľkou školy
a
organizácia:
uzatvárajú túto dohodu:
A. Organizácia
1. Zabezpečí v termíne od …………. do …………….t. j. ….. pracovných dní
odbornú prax študentov v rozsahu 6 hodín denne podľa obsahovej náplne
praxe (v čase podľa potrieb organizácie).
2. Poverí organizovaním odbornej praxe svojho pracovníka (meno, funkcia,
telefón):
3. Oboznámi študentov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
4. Umožní študentom prácu vo svojich zariadeniach a poskytne im potrebné
informácie.
5. Počas výkonu praxe zodpovedá za bezpečnosť študenta.
6. V praxovom zošite eviduje dochádzku študenta.
B. Škola
1. Vypracuje pokyny k odbornej praxi (obsahovú náplň).
2. Pripraví študentov na prácu, ktorú budú počas praxe vykonávať.
3. Vyhodnotí dochádzku študentov na pracovisko a dokumentáciu.
4. Poučí študentov o nutnosti dodržiavania bezpečnostných a hygienických
predpisov.
C. Študent
Meno a priezvisko:
Bydlisko:
Číslo OP:
D. Záverečné ustanovenia
1. Túto dohodu môžu zmluvné strany vypovedať ihneď, ak dôjde k porušeniu
pracovnej disciplíny študenta vykonávajúceho prax.
2. Pre túto dohodu platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, najmä
ustanovenia § 420 a nasl.
3. Táto dohoda sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom každá zmluvná
strana obdrží jedno vyhotovenie.
4. Účastníci s obsahom tejto dohody súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
V Bratislave, dňa …………….
Za organizáciu:

Za školu:
Mgr. Galina Šimončičová
riaditeľka školy

