
_.-*--:

DOFíOt}A

o zirbezpcČeni odbornc,i praxt Študentovi
dennóho štúdia, uza\.retá 1, zmy-íile

zákcna č. 245l201l8 7,.z.

rtlcdzi 1r tltittr strltttattri :

i , stretlnri oclborná škola
{)kružnri 76tl25
{}58 0l Popracl
Zastúpetrá: Mgr. Vasilom Kuznri*kom, riirditel'om

j, Sícjio^ presnii adresa organizácie a teleltiltrrc čísltl:

? 1.1, ť -AJfu,ii,ý Lit,l ý iťllTEZ,(Z"i,/,;,'t[lť i l,, L2tiA
,'L/\L,-
'} t t/ --!-:/:frrl'

TEl , {tllq,J{t{il

I.

{)r,"lanizlrciil .ii .:,. !|!'...,>;t:.,. .(ť!.+l ,, . 7r_t.,P.t"l+:lrl.' {./"., ..(.{.q,.!./ tr.11,rÍPilt

sa z*alázrtjc, že rla záklacle te.jto dolrcldy tlnrtržltí r,o sl,tl.iiclr prc-r,aclzkor,ýclr priestortlcl-t

r,l,konávat' pod dozororrr irrštrukttlra oclbornú prax štuclent<irll štr-rcliItré|to tldboru

(l.]5] rj ohchod u 1,ltldnikunit:

II.

Prlclla čiánktr I. tejttr clohocly sa odborrrá prax btrde realizovai' prc tolrtt> šllldellta.

§{e:"itl a pl,iezvisko

HnLí ip,n. ,. .Dí,fiéíil§v,l|.: , . . ,

ttarotlcltý ltlt,esil

l}



III.

'! e MŠ g/ Zzítry
Or gantzácia ....*.9.......

sazavázuje:

Zabezpečiť študentovi vykonávajúcemu odbornú prax možnosť:

a) oboznámiť sa s riadením, organizáciou aprevádzkou v organizácíí

b) oboznárriť sa s technickými a obchodnými činnosťami,

c) obozntímiť sa so základnými ustanoveniami právnych noriem o bezpečnosti a ochrane

zdraviapri práci

d) oboznámiť sa s účtovnou dokumentáciou, vyplňovaním jednotliqich účtovných

dokladov v jednoduchom a podvojnom účtormíctve

e) prakticky precvičovať rozličné účtovné prípady v podvojnom účtovníctve

f) oboznámiť sa so zékladným systémom SOFTWARE, precvičovať si tabuťkoqý

procesof pomocou tvorby faktur a ostatných úětovných dokumentov

g) precvičovať záů<7adné sekrettárske práce

h) zdokonaliť sa v písaní na presnosť a qýchlosť, v nácviku písania a tvorby jednotliqich

druhov podnikových písomností, vo vlplňovaní tlačív a formularov

i) oboznániť sa s aktuálnymi otázkami !ýkajúcimi sa riadenia podniku, ekonomickej

stránky činnosti podniku, daňového systému

j) oboznámiť sa s kancelárskou technikou a jej použitím

k) zabezpeěiť študentovi oboznámenie sa s učivom v súlade s tematickým plánom učiva,

ktory je prílohou tejto dohody

SOŠ Poprad sazavázujeposkytovať nevyhnutnú spoluprácu, kontrolnú a metodickú pomoc.

Iv.

Študent bude vykonávať práce súvisiace s odbornou praxou zdarma,bez nároku na odmenu.

V.

Odborná prax sa bude vykonávať vždy v pondelok, pokiať sa nebude jednať o deň

pracovného pokoja a bude trvať 5 hodín.
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\, I.

( )tl}tratlnó ]]racolnó ptlmtrck1 prideli ptltll'a pl,trcbi l ,_:lrari,rkteru ,,,ykonár,anc.j práce

organizácia. v ktorej ie odborná prax v},kolrár aná.

VII.

.z,a pirrenie ťrloh na ťrseku doclržiavaniir hezpečrrosti a oclrrarry zdrirr.,iir pri práci a požiarncj

ochran.v štrrclentmi Stredrrej oclborrrei školy v plrrej rnier: zodpclledlt orgarrizácia" r,ktore.i

št,Lrc]enti SOŠ r.,ykorráva"iri odbornťr prax.

VIII.

účirurasť dňa ,,.,,.1§,,9...}.Qík,.,...,.,.,.a uzatvára sa na rlob* určitú.

&ol í

[)olrodii.jc mrržrré zrušil' r,zá.jtltlnott písonrnou dclltclclrltl obc :li strátt.

V Popracle elrra ,.....{.,._9. ,,"4.I1,'!,

'I"át* flohoda rradobúda

koučiacu di'ia ..,.,..,{§,,.}..

za stredrrú o*bornú školrr

§TREm$,!Á ffi §mffi RruÁ ánqw*-u
okružná 761/25, 0§8 ů1 řoprad

Te|. : 052/7721 87 a, F ax: a32 i7v!l?e.i:

, rčn,47r'-T r:

_g_ základná škola-Y' , materskou školou sv. Kríža
Jl, Petržalská 21.1:. 0óOOr Kežmarok @
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