
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ELEKTROTECNICKÁ, 

K. ADLERA 5,  841 02 BRATISLAVA 

 

Organizácia praktického vyučovania vykonávaného formou odbornej praxe v zmysle zákona 
č. 61/2015 Z. z. v školskom roku 2018/2019 

 
 

1. Na praktickom vyučovaní vykonávaného formou odbornej praxe sa zúčastnia 
v školskom roku 2018/2019 všetci žiaci 4. ročníkov od 
 

24. 9. 2018  do  5. 10. 2018 
 

2. Odbornú prax si žiak zabezpečí individuálne, prostredníctvom  rodičov, príbuzných alebo 
osobným kontaktom v organizáciách /firmách/, v ktorých má záujem odbornú prax vykonať. 
Odbornú prax môže žiak vykonať iba v organizácii /firme/, ktorá poskytne /zabezpečí/ žiakovi 
odborný dozor pod vedením inštruktora. Žiakovi, ktorí si nedokáže zabezpečiť odbornú prax 
individuálne, zabezpečí v rámci svojich možností odbornú prax škola, t. j. žiak vykoná odbornú 
prax určenú školou. 

3. Žiak, ktorý z akýchkoľvek dôvodov nemôže odbornú prax vykonať v termíne od 24. 9. 2018 
do 5. 10. 2018 je povinný odbornú prax vykonať v náhradnom termíne počas zimných a jarných 
prázdnin. 

4. Z dôvodu plynulého priebehu odbornej praxe je žiak povinný  dodržať tento postup a termíny: 

a) 21. 5. – 31. 8. 2018 vyplniť formulár Vyhlásenie o zabezpečení odbornej praxe 

po prihlásení sa cez link na http://www.adlerka.sk/stranka/odborna-prax/lang/SK. 
b) Prístupové meno a heslo žiakovi poskytne predseda triedy. Ak nemá žiak zabezpečenú 

odbornú prax namiesto organizácie /firmy/ napíše „nemám zabezpečenú odbornú prax“. 

c) Na základe údajov vo vyhlásení, pripraví škola v zmysle platných predpisov „Zmluvu o 
poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe“. 

d) 6. 9. – 10. 9. 2018 prevezme žiak od povereného pracovníka školy 2x „Zmluvu...“ 

podpísanú riaditeľom školy. 2x „Zmluvu...“ predloží žiak na podpis rodičom a príslušnej 
organizácii /firme/, pričom jeden exemplár podpísanej „Zmluvy...“  žiak prinesie do školy 

do 20. 9. 2018 a odovzdá svojmu triednemu učiteľovi. 

e) Informáciu ako vypracovať správu z odbornej praxe poskytne žiakovi poverený pracovník 
školy, od ktorého zároveň prevezme Prílohy k ZMLUVE č.1 a 2, Denník z odbornej praxe 
a Potvrdenie o účasti na praktickom vyučovaní formou odbornej praxe. Neprevzaté 
Prílohy budú k dispozícii na vrátnici školy, prípadne na stránke 
http://www.adlerka.sk/stranka/odborna-prax/lang/SK. 
 
Po ukončení odbornej praxe odovzdá žiak správne vyplnené a podpísané Prílohy  
 

1. Denník z odbornej praxe 
a 

2. Potvrdenie o účasti na praktickom vyučovaní formou odbornej praxe 

 

v deň nástupu do školy t. j. 8. 10. 2018  triednemu učiteľovi. Ak žiak neodovzdá 

potvrdenie a denník z odbornej praxe, nesplní v zmysle zákona a platných predpisov 

podmienku pre ukončenie ročníka a nebude klasifikovaný  z predmetu PXO. 

 
 
 
Vypracoval: Ing. Marián Jáni, PK PRAX                             Schválil: Ing. Daniel Adamko, PhD. riaditeľ školy 
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