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ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA 

Príloha školského poriadku: Usmernenie k odbornej praxi - 2951 M výživa a šport 

 

Čl. I 

PRAX POČAS ŠTÚDIA V ŠTUDIJNOM ODBORE 2951 M VÝŽIVA A ŠPORT 

Podľa učebného plánu v danom študijnom odbore sú žiaci 2., 3. a 4. ročníka povinní absolvovať 

nasledovnú odbornú prax: 

a) priebežnú (6 hodín raz za 2 týždne) v 2., 3. a 4. ročníku 

b) súvislú (5 dní po 7 hodín) v 4. ročníku 

Organizáciou praxe, komunikáciou so zariadeniami, prípravou a uzatváraním zmlúv sa poverujú 

zástupca riaditeľky a učitelia odbornej praxe. 

Za obsahovú náplň praxe zodpovedajú učitelia odbornej praxe v oblastiach: 

- potravinárstvo 

- výživa a 

- šport 

Za dokumentáciu súvisiacu s praxou (informovaný súhlas, potvrdenie o praxi a hodnotenie praxe) 

zodpovedá učiteľ odbornej praxe. 

Zostavovanie harmonogramu praxe a rozdelenie žiakov na jednotlivé pracoviská zabezpečuje učiteľ 

odbornej praxe v spolupráci so zástupcom riaditeľky a triednym učiteľom. 

Evidenciu odbornej praxe vedie učiteľ odbornej praxe. 

 

Čl. II 

ODBORNÁ PRAX 

Základným cieľom odbornej praxe je doplniť odborné a teoretické vedomosti o praktické zručnosti v 

prostredí a podmienkach, v ktorých môžu absolventi študijného odboru pracovať. Odborná prax 

zabezpečuje prepojenie teoretického vzdelávania s praktickými zručnosťami potrebnými pre 

plnohodnotný výkon zvoleného povolania. 

Každé zmluvné zariadenie dostane zo školy rámcovú učebnú osnovu pre každý ročník. Učiteľ odbornej 

praxe kontroluje dochádzku žiakov na praxi, dodržiavanie školského poriadku, BOZP, PO a HACCP. 

V úzkej spolupráci s inštruktormi zo zmluvných zariadení odbornej praxe hodnotí dodržiavanie 

obsahovej náplne odbornej praxe, praktické zručnosti žiakov, konzultuje obsahové zameranie správy z 

praxe a aktívne spolupracuje so zariadením podieľajúcim sa na praktikom vyučovaní. 

 

Čl. III 

DRUHY PRAXE 

1. Odborná prax - priebežná 

Pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka sa uskutočňuje pod priamym vedením učiteľa odbornej praxe (prevažne v 

priestoroch školy) a/alebo pod vedením inštruktora a dohľadom učiteľa odbornej praxe na pracoviskách 

zamestnávateľov.  

Učivo je rozvrhnuté s prihliadnutím na požiadavku primeranosti a vzťahov medzi teoretickým a 

praktickým odborným vzdelaním. Žiaci sú povinní absolvovať odbornú prax v minimálnom rozsahu 

70% z celkového počtu hodín stanoveného ŠkVP. V prípade nedodržania uvedenej povinnosti z 

akýchkoľvek dôvodov si žiak musí chýbajúcu prax nahradiť v čase školských prázdnin v zmluvných 

prevádzkach do stanoveného minimálneho počtu hodín potrebných pre klasifikáciu. 

Vykonanie praxe organizačne zabezpečujú učitelia odborných predmetov a odbornej praxe.  

Pre žiakov pripravia potrebnú dokumentáciu ako sú predovšetkým: informovaný súhlas a hodnotenie 

praxe. 

Hodnotenie praxe žiakov sa zohľadňuje v klasifikácii odbornej praxe. Za klasifikáciu žiaka sú 

zodpovední učitelia odbornej praxe. 
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Nevyhnutým predpokladom pre klasifikáciu žiaka z odbornej praxe je vypracovanie a prezentácia 

Správy z odbornej praxe pred učiteľmi odbornej praxe a triednym kolektívom v posledný vyučovací 

deň, v ktorom žiaci majú odbornú prax v každom polroku školského roku (polovica januára a polovica 

júna). Tému si po dohode s učiteľom odbornej praxe žiak vyberá sám na základe oblasti realizovanej 

odbornej praxe. Prezentáciou môže by aj praktická ukážka, napr. tréningovej jednotky. 

  

1. Odborná prax - súvislá 

Žiaci 4. ročníka absolvujú 35 hodín (5 dní po 7 hodín) odbornú prax v prevádzkach podľa vlastného 

výberu so zameraním na tému projektu praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. 

Vykonanie praxe organizačne zabezpečuje učiteľ odborného predmetu obdobne ako v prípade 

priebežnej odbornej praxe 

 

Čl. IV 

POVINNOSTI ŽIAKA NA ODBORNEJ PRAXI 

1) Žiaci sú povinní počas praxe pracovať podľa požiadaviek zariadenia v danom časovom rozsahu. 

Musia dodržiavať stanovenú pracovnú dobu, úpravu zovňajška a oblečenia podľa pracovného zaradenia 

(vrátane obuvi zodpovedajúcej BOZP, označenie školy). Každý žiak je povinný mať na praxi: pracovný 

odev, potvrdenie o návšteve školy (študijný preukaz), občiansky preukaz, preukaz poistenca a mať so 

sebou zdravotný preukaz. Pri nedodržaní podmienok môže inštruktor praxe žiaka vylúčiť z praxe, bez 

nároku na zápočet hodín. 

2) Žiaci sú povinní dodržiavať všetky predpisy (hygieny, BOZP, PO, HACCP, s ktorými boli 

oboznámení a preškolení v škole a na pracoviskách praxe.  

3) Zameškané hodiny počas odbornej praxe v počte do 12 vyučovacích hodín za školský polrok, môže 

ospravedlniť triedny učiteľ alebo učiteľ odbornej praxe na základe predloženého ospravedlnenia od 

lekára, prípadne zákonného zástupcu. 

Zameškané hodiny nad tento počet je žiak povinný nahradiť si v čase svojho voľna v termíne do 24. 

augusta daného roka v zmluvných zariadeniach odbornej praxe alebo na akciách organizovaných školou. 

4) Účasť na praxi si žiaci nechávajú potvrdiť v Hodnotení odbornej praxe, ktoré odovzdajú učiteľovi 

odbornej praxe do 7 dní po skončení praxe. 

6) Ak sa žiak nemôže zúčastniť praxe, bezodkladne oznámi neúčasť na praxi učiteľovi praxe a triednemu 

učiteľovi, prípadne kontaktnej osobe zariadenia, ak je už na praxi (ochorie, nastane nepredvídaná 

udalosť v rodine...).  

7) Ak bol žiak z praxe vylúčený, pretože nespĺňa požiadavky na úpravu zovňajška (nebol primerane 

upravený – účes, nechty, piercing, nemal požadovaný odev podľa pracovného zaradenia, nemal 

menovku školy..) je povinný si prax nahradiť v čase mimo vyučovania tzn. v popoludňajších hodinách, 

počas víkendov a prázdnin a to: 

 a) na akciách organizovaných školou 

 b) alebo školou zmluvne dohodnutých zariadeniach praxe. 

V opačnom prípade sa absencia na praxi považuje za neospravedlnenú. 

 

Čl. V 

PRAX ŽIAKOV ŠTUDUJÚCICH PODĽA IUP 

Návrh na vykonanie odbornej praxe žiakov zvažujúcich podanie žiadosti o povolenie štúdia podľa 

individuálneho učebného plánu predkladajú zákonní zástupcovia žiakov, prípadne plnoletí žiaci spolu 

so žiadosťou o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu. Rozsah povinného absolvovania 

odbornej praxe vo vhodných zariadeniach a prevádzkach je 99 hodín (1 hodina = 60 minút). 

Po schválení vhodnej prevádzky pre vykonávanie odbornej praxe škola uzavrie s touto organizáciou 

zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania a žiak ju absolvuje v zmysle znenia podpísanej zmluvy, 
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pričom nevyhnutým predpokladom pre klasifikáciu žiaka študujúceho podľa IUP z odbornej praxe je 

vypracovanie a prezentácia Správy z odbornej praxe pred minimálne trojčlennou komisiou skladajúcej 

sa spravidla z učiteľov odbornej praxe a triednym učiteľom v určenom termíne za každý polrok 

školského roku. Tému si po dohode s učiteľom odbornej praxe žiak vyberá sám na základe oblasti 

realizovanej odbornej praxe. Prezentáciou môže by aj praktická ukážka, napr. tréningovej jednotky. 

   

Čl. VI 

EVIDENCIA POČTU HODÍN PRAXE 

1. Súhrnnú evidenciu o celkovom počte absolvovaných hodín praxe  učiteľ praxe v elektronickej triednej 

knihe (ďalej len ETK). Pred klasifikáciou sa žiak oboznámi so stavom odpracovaných hodín praxe 

v ETK. 

2. Pred odovzdaním dokumentácie učiteľovi praxe si žiak skontroluje hodnotenie praxe, či má tlačivo 

riadne vyplnené, podpísané a opečiatkované zmluvným zariadením, v ktorom vykonával prax. 

 

 

 

 

Platné od 1.9.2018  

 

Ing. Mária Wienerová 

riaditeľka školy 


