
Dohoda o praxi 

Nemecká škola Bratislava 

 
§ 0 Predslov 

Podniková prax je záväzným školským podujatím, v rámci ktorého je žiakom Nemeckej školy Bratislava 

počas desiatich pracovných dní (vždy od pondelka do piatku) umožnené prvé stretnutie s pracovným a 

ekonomickým svetom dospelých. Táto skúsenosť predstavuje významnú pomoc v študijnej a 

profesionálnej orientácii.  

§ 1 Zmluvní partneri 

Zmluvnými partnermi praxe sú žiak Nemeckej školy Bratislava (ďalej len žiak), zastúpený zákonným 

zástupcom, podnik, prevádzka alebo inštitúcia (ďalej len inštitúcia), v ktorej bude prax absolvovaná, a 

Nemecká škola Bratislava (ďalej len škola). 

 Žiak   

Meno:     
    

Adresa:     
 Ulica, č. d.   

    
 PSČ, Mesto, Štát   

Dátum narodenia:   Miesto narodenia:   
    

Číslo žiaka:   Telefón:   
    

 Zákonný zástupca   

Matka:   Otec:   
 Priezvisko  Priezvisko 

    
 Meno  Meno 

    
 Telefón  Telefón 

 inštitúcia   

Názov:     
    

Nemecky hovoriaci   
zamestnanec :   Telefón:   
 Meno a priezvisko  klapka 

Adresa:     
 Ulica, č. d.   

    
 PSČ, Mesto, Štát   

 

 

 



Zodpovedné osoby v Nemeckej škole Bratislava: 

 za odbor občianska náuka/ ekonomika: pani Thomann 

 triedna učiteľka: pani Schreiter 

§ 2 Činnosť 

Činnosť počas praxe má žiakovi poskytnúť zmysluplný náhľad do pracovného života, pri ktorom by mal 

prevziať aj samostatné a zodpovedné úlohy.  

 

 Odborná alebo študijná oblasť   
    

 Oblasti pracovného nasadenia / popis činnosti:   

    

    

    

    

    

    
    

 Pracovný čas od       :       hod. do       :       hod.   
    

§ 3 Povinnosti žiaka 

Je potrebné riadiť sa pokynmi sprievodcu a ostatných zamestnávateľov. Rovnako je potrebné dodržať 

pracovný čas. Hlásenie o chorobe je potrebné podať všetkým zmluvným partnerom, t.j. inštitúcii, ako aj 

na sekretariát Nemeckej školy Bratislava a priamo aj zodpovednému pedagógovi. 

Žiak sa zaväzuje, že počas praxe i po jej ukončení udrží mlčanlivosť o všetkých údajoch týkajúcich sa 

súkromných osôb alebo firemných tajomstiev, ktoré mu budú známe počas vykonávania praxe,   

žiak musí vytvoriť správu o praxi a túto včas odovzdať. Správa bude hodnotená známkou a nahradí 

písomnú prácu ako mimoriadny študijný výkon druhého polroku v predmete občianska 

náuka/ekonomika. Pokyny pre zostavenie správy budú oznámené zvlášť.  

§ 4 Povinnosti inštitúcie 

Činnosť počas praxe má žiakovi poskytnúť zmysluplný náhľad do sveta práce, počas ktorého má podľa 

možností vykonávať aj samostatné a zodpovedné úlohy. Tým spočíva koordinácia aktivít žiaka na 

získanie praktickej profesionálnej skúsenosti, ako aj vyhýbanie sa zdraviu škodlivým látkam a dozor v 

rukách inštitúcie.     

V prípade úrazu alebo iných nepredvídateľných udalostí treba neodkladne informovať zákonných 

zástupcov a školu.  

Inštitúcia nemá voči žiakovi žiadnu povinnosť platiť odmenu ani náklady na dopravu.  



Prevádzka vystaví potvrdenie o výkonoch žiaka. 

§ 5 Povinnosti Nemeckej školy Bratislava 

Zodpovední pedagógovia Nemeckej školy Bratislava sú pre všetkých zúčastnených k dispozícii v 

prípade otázok a podnetov. Zodpovedný pedagóg žiaka počas praxe pravidelne navštívi resp. v prípade 

praxe v zahraničí mu poskytne telefonické konzultácie. Počas praxe škola nemôže prevziať dozornú 

povinnosť.    

Firemná prax je školským podujatím – preto podlieha rovnakým poistným podmienkam ako návšteva 

školy. Pre pobyt v zahraničí bude po schválení vedením školy uzatvorené zahraničné poistenie.  

§ 6 Žiadosť o prax mimo Bratislavy / v nemecky hovoriacom zahraničí 

Vykonávanie praxe mimo Bratislavy, t.j. predovšetkým v zahraničí, predpokladá z organizačných 

dôvodov predloženie kompletne vyplnenej dohody do _______________________. Súhlas resp. 

nesúhlas vedenia školy potom ihneď nasleduje. V prípade nesúhlasu musí žiak neodkladne hľadať 

alternatívu v Bratislave.     

Doprava do resp. z miesta praxe sa uskutoční počas praxi predchádzajúceho resp. nasledujúceho 

víkendu, pre poistenie musí byť spôsob dopravy vopred zdokumentovaný. Škola nepreberá žiadne 

náklady, ako napríklad cestovné, ubytovacie či ďalšie poistné náklady.     

Nemecká škola Bratislava rozhoduje po včasnom predložení podpísanej dohody a potrebných 

podkladov, či môže byť firemná prax absolvovaná v želanom podniku resp. prevádzke. Právny nárok na 

miesto praxe mimo Bratislavy resp. v zahraničí nemôže byť uplatnený.    

§ 7 Ostatné ustanovenia 

Touto dohodou o praxi nie je možné prekročiť žiadne právne ustanovenia SR resp. krajiny, v ktorej bude 

prax vykonávaná. V prípade, že by boli jednotlivé ustanovenia tejto dohody neplatné, sú zmluvní 

partneri povinní nájsť riešenie v zmysle tejto dohody.   

§ 8 Povolenie praxe  

Až podpisom všetkých štyroch zmluvných strán nadobúda táto dohoda o praxi platnosť, predovšetkým 

pri absolvovaní praxe v nemecky hovoriacom zahraničí (porov. § 6) musí byť predložený aj súhlas 

vedenia školy – tento proces musí byť uzatvorený najneskôr do ______________________. Zmluvné 

strany svojím podpisom potvrdzujú, že dohode porozumeli a sú oprávnené pre podpis.   

 Žiak   

   
miesto, dátum  podpis 

 Zákonný zástupca   

   
miesto, dátum  podpis 

 Inštitúcia   



   
miesto, dátum  podpis 

   
(pečiatka)  meno VEĽKÝMI PÍSMENAMI 

 Škola   

o Nemecká škola Bratislava povoľuje prax 

o Prax nie je povolená. 
žiak musí absolvovať prax v alternatívnej prevádzke. 

Bratislava, (pečiatka)  
miesto, dátum  podpis 

Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden exemplár dostane žiak resp. Zákonný zástupca, 
jeden dostane inštitúcia, jeden bude uložený v žiackych spisoch Nemeckej školy Bratislava. 

 

Deutsche Schule Bratislava 
Palisády 51, 811 06 Bratislava 
Telefón: 00421 2 204 228 10 

Fax: 00421 2 5463 0268 
E-mail: sektretariat@deutscheschule.sk 


