
Organizačné pokyny pre žiakov k odbornej praxi  

 

1. Odborná prax žiakov druhých a tretích ročníkov SPŠT Bardejov vo všetkých 

študijných odborov trvá 10 pracovných dní. 

2. Žiaci budú podrobne oboznámení o odbornej praxi triednym učiteľom najneskôr 30 

kalendárnych dní pred nástupom na prax. V odôvodnenom prípade namiesto 

triedneho učiteľa koordinátorom zodpovedným za odbornú prax študentov príslušného 

ročníka.  

3. Žiaci dostanú dve originálne tlačivá Zmluva o zabezpečení odbornej praxe žiakov 

Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove v organizácii (príloha č.1). 

Každé tlačivo sa vypisuje samostatne. 

4. Organizačné pokyny a tlačivá Prehľad činnosti žiaka počas odbornej praxe 

a Dohoda... sa nachádzajú na www stránke školy v záložke odborná prax. 

5. Žiaci spravidla vykonávajú odbornú prax vo firmách, ktoré majú v náplni činnosť 

súvisiacu s ich študijným odborom. 

6. Žiaci majú prax vykonávať v mieste svojho trvalého bydliska, prípadne v mieste 

sídla školy. 

7. Žiaci môžu prax vykonávať na vzdialených pracoviskách, ktoré sa nachádzajú mimo 

miesta svojho trvalého bydliska alebo miesta sídla školy, iba v ojedinelých 

prípadoch so súhlasom riaditeľa školy (príloha č.2). Žiadosť musí byť predložená 

najneskôr 15 kalendárnych dní pred začiatkom praxe. Odôvodnenosť neskorého 

podania žiadosti posudzuje triedny učiteľ. 

8. Žiaci si odbornú prax vo firmách, na úradoch, u živnostníkov a pod. vybavujú 

samostatne. 

9. Dohodnutú odbornú prax študent doloží kompletne vypísanou a vyplnenou 

Zmluvou o...v dvoch originálnych vyhotoveniach. Potvrdená žiadosť musí 

obsahovať pečiatku a podpis príslušného zodpovedného pracovníka firmy. 

10. Dohoda, ktorá nebude obsahovať miesto práce, meno zodpovedného pracovníka a 

telefonický kontakt na pracovníka organizácie, bude sa považovať za nekompletnú a 

nebude podpísaná riaditeľom. 

11. Podpísanú Zmluvu ... v dvoch originálnych vyhotoveniach odovzdá žiak 

v stanovenom termíne  triednemu učiteľovi alebo poverenej osobe. 

12. Jedno tlačivo podpísanej dohody dostanú žiaci v posledný vyučovací týždeň pred 

nástupom na prax. 

13. Žiak je povinný počas praxe riadiť sa podpísanou zmluvou. 

14. Žiak je povinný viesť si počas praxe Prehľad činnosti žiaka počas odbornej praxe 

(príloha č. 3). Tento prehľad žiak po skončení praxe odovzdá triednemu učiteľovi 

alebo poverenej osobe v stanovenom termíne. Prehľad... musí byť podpísaný 

zodpovedným  pracovníkom organizácie. 

15. Žiaci, ktorí si nezabezpečia prax alebo odovzdajú potrebné doklady týkajúce sa 

praxe po stanovených termínoch v neodôvodnených prípadoch, budú túto prax 

absolvovať v náhradnom termíne stanovenom školou, spravidla v čase hlavných 

prázdnin. 

16. V závažnom prípade (choroba, úraz, operácia, a pod.), kedy žiak nemohol uvedenú 

prax absolvovať v riadnom termíne, vykoná túto prax v náhradnom termíne 

stanovenom po dohode so školou. 

17. Žiaci, ktorí nesplnia náležitosti týkajúce sa odbornej praxe na konci školského 

roku, si prevezmú výpis známok, nakoľko im nebude uznané ukončenie 

školského roku. Originál vysvedčenia im bude odovzdaný až po absolvovaní 

odbornej praxe. 

18. Odborná prax žiakov je súčasťou učebného plánu a pre študentov je 

povinná. 
 Bardejov  dňa 1.9.2018                                                                          Ing. Jaroslav Bujda 

             riaditeľ školy 


