
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ, HLAVNÁ 113, KOŠICE 
ZÁKLADNÉ PODMIENKY A VŠEOBECNÉ ZÁSADY BOZP            

PRI  MIMOŠKOLSKOM  VYUČOVANÍ 
 
1. Vyučovanie v organizáciách - firmách sa vykonáva  len  na základe dohody 
o zabezpečení praktickej prípravy žiakov, ktorú uzatvorí SPŠD a daná organizácia  

 
2.  V dohode sú uvedené základné podmienky pre výkon vyučovania, časové  obdobie  
resp,  denná  hodinová   dotácia. Súčasťou dohody je rámcová náplň praktického vyu-
čovania, ktorá sa prispôsobí prevádzkovým  možnostiam firmy, pracoviska.  
 
3.  Zo strany firmy (pracoviska) je žiaduce poveriť minimálne jedného zamestnanca, 
ktorý bude  koordinovať   priebeh a zabezpečenie praxe (vr. exkurzie). V posledný deň 
praxe, zamestnanec činnosť žiaka stručne  zhodnotí   na hodnotiacom formulári – je 
súčasťou výkazu z praxe 
  
4. Žiak pred nástupom na mimoškolské vyučovanie  je   oboznámený s podmienkami 
realizácie takého vyučovania, ktoré sú záväzné  pre všetkých  zúčastnených. 
 
5. Pri mimoškolskom vyučovaní platí pre žiakov vnútorný poriadok školy a pre vyučujú-
cich pracovný poriadok školy   
 
6. Žiaci pred nástupom na pravidelnú, resp. dvojtýždňovú súvislú  odbornú prax musia 
byť poučení o všeobecných  zásadách BOZP povereným pracovníkom školy, resp. vyu-
čujúcim  praxe. 
 
7. Poučenie o špecifických podmienkach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po-
žiarnej ochrane, o celkovej  organizácii a štruktúre, o  činnosti firmy, v ktorej sa vyučo-
vanie bude vykonávať zabezpečí  prostredníctvom poverenej osoby daná  organizácia, 
resp. firma. 
 
8. Všetci  účastníci   mimoškolského   vyučovania  v  plnom  rozsahu  sú      povinní                     
dodržiavať   všeobecné a  pre  danú  firmu  a pracovisko  platné  špecifické   zásady         
BOZP   a protipožiarnej  ochrany.   
 
9. Povinnosťou žiaka je ohlásiť poverenému zamestnancovi firmy, pracoviska, prípadne 
príslušnému  vyučujúcemu    akékoľvek riziká, vrátane zistenej poruchy na používaných 
nástrojoch, prístrojoch  a ostatnom zariadení, ktoré   by mohli viesť k úrazu, alebo inej 
nepredvídavej  skutočností vedúcej k poškodeniu zdravia, prípadne k ohrozeniu zdravia, 
alebo života. V prípade úrazu, alebo iného  poškodenia zdravia žiak hlási túto skutoč-
nosť zodpovednému  pracovníkovi firmy ako aj poverenému  vyučujúcemu školy. 
 
10. Pri pravidelne sa opakujúcom mimoškolskom vyučovaní, resp. pri  súvislej dvojtýž-
dňovej  odbornej  praxi, firma poskytne žiakovi priestor na prezlečenie, ochranné po-
môcky (ak to vyžaduje  povaha  jeho činnosti). 
 

11. Povinnosťou žiakov je zabezpečiť si pracovný odev a obuv (ak si to vyžadujú pra-
covno – právne   a prevádzkové  podmienky  firmy, pracoviska, činností). 

12. Zo strany organizácie je dôležité zabezpečiť prístup ku hygienickým   zariadeniam. 
13. Žiak sa na mimoškolskom vyučovaní zúčastňuje podľa dohodnutého časového har-
monogramu s požadovanou   dochvíľnosťou. 

14. Na mimoškolské vyučovanie žiaci nesmú prichádzať pod vplyvom alkoholu, omam-
ných   látok, drog  a pod.  ani ich na pracovisko nosiť, resp. na pracovisku užiť.  

15. Pri svojej práci sa žiaci riadia náplňou práce, s ktorou ich oboznámil poverený vyu-
čujúci, resp. pracovník firmy.  
16. Žiak sa plne venuje činnosti, ktorá mu bola určená pod dohľadom určeného pracov-
níka. 
17. Ak žiak pracuje s nástrojmi, prístrojmi, resp. strojmi spolu s povereným pracovníkom 
stará sa o ich bezpečnosť, dobrý technický stav a  úplnosť(odcudzovanie).  
18. V prípade, že žiak pracuje so strojom, alebo nejakým zariadením, uvedie ho do čin-
nosti až  po  kontrole a na pokyn zodpovedného pracovníka.  
 
19. Žiak na mimoškolskom vyučovaní vedie pravidelný zápis priebehu praktického vyu-
čovania (sledovaní, pozorovaní, výkone činností apod.). Zápis vedie do určeného výka-
zu. Každý  deň účastí na praxi (príchod a odchod z pracoviska) je potvrdený podpisom  
povereného pracovníka a opatrený pečiatkou. Výkaz je povinný predložiť ku kontrole a 
na konci 2- týždňovej praxe  odovzdať vyučujúcemu praxe, prípadne poverenému vyu-
čujúcemu kontrolou výkazu spolu   s hodnotiacim hárkom 
 
20. V prípade kontroly vykonanej povereným vyučujúcim, žiak predloží uvedený zošit, 
do ktorého vyučujúci zaznamená vykonanie kontroly (dátum, čas a podpis). 
 
21. Žiak bez vedomia príslušného povereného zamestnanca firmy pracovisko neopustí, 
nevzdiali sa. O prípadnom opustení pracoviska žiak informuje uvedeného zamestnanca, 
ktorý musí byť informovaný o momentálnom pobyte žiaka. 
 
22. V prípade neúčasti žiaka na mimoškolskom vyučovaní, žiak resp. jeho zákonný zá-
stupca postupuje podľa usmernenia vnútorného poriadku školy, t. j. ako pri neúčasti 
žiaka na vyučovaní v škole. Zároveň žiak upovedomí zodpovedného zamestnanca fir-
my. 
 
23. Pri mimoškolskom vyučovaní žiak sa správa zodpovedne a slušne ku všetkým pra-
covníkom firmy, resp. organizácie v ktorej sa vyučovanie koná. 
 
24. Snaženie žiaka pri mimoškolskom vyučovaní má viesť k získaniu a rozšíreniu jeho 
teoretických vedomosti   a zručnosti o nové poznatky z praktických činnosti firiem  
a organizácií. 
 
                                                                                 Schválil: Ing. Martin Hospodár 
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