
 

 

 

 

 

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 

Ul. P. Jilemnického 24 

912 50 Trenčín 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Mgr. Mária Hančinská 

                                                                  riaditeľka školy 

 



Pokyny pre predmet prax žiakov odboru 6323 K hotelová akadémia. 

 

1. Podľa učebného plánu v študijnom odbore 6323 K hotelová akadémia žiaci v druhom, 

treťom, štvrtom a piatom ročníku absolvujú jednodňovú prax. 

2. V druhom ročníku absolvujú prax podľa skupín v školskej jedálni v rozsahu 6 hodín 

týždenne a osvojujú si zručnosti v obsluhe. Zručnosti zamerané na výrobné strediská si 

žiaci osvojujú v kuchynkách v rozsahu 6 hodín týždenne. Spolu za druhý ročník 

absolvujú 396 hodín. 

3. V treťom ročníku absolvujú prax podľa skupín na zmluvných pracoviskách v rozsahu 

7 hodín týždenne a osvojujú si zručnosti v obsluhe. Vo výrobných strediskách si žiaci 

osvojujú zručnosti v rozsahu 5 hodín týždenne. Spolu za tretí ročník absolvujú 396 

hodín. 

4. Vo štvrtom ročníku žiaci absolvujú jednodňovú prax zameranú na práce súvisiace 

s ubytovaním a zásobovaním na zmluvných pracoviskách v dotácii 7 hodín týždenne, 

t.j. spolu 231 hodín. 

5. V piatom ročníku je predmet prax zameraný na administratívnu prax na zmluvných 

pracoviskách v rozsahu 7 hodín týždenne, spolu 210 hodín. 

6. V rámci jednodňovej praxe počas štúdia žiaci absolvujú 1233 hodín. 

7. K hodinám praxe sa pripočítajú aj hodiny absolvované žiakmi na cvičeniach 

z techniky obsluhy, čo je spolu za celé štúdium 264 hodín. 

8. Výučný list sa vydá žiakovi, ktorý absolvoval najmenej 1400 vyučovacích hodín 

praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1200 vyučovacích hodín tvorí odborná 

prax. 

9. Žiaci sú povinní počas praxe dodržiavať stanovenú pracovnú dobu (včasný nástup na 

zmenu, bez predčasných odchodov), úpravu zovňajška a nosiť predpísané pracovné 

oblečenie podľa pracovného zaradenia (vrátane obuvi zodpovedajúcej BOZP). 

10. Pri nedodržaní podmienok nemusí učiteľ praxe, majster odborného výcviku alebo 

inštruktor žiakovi započítať hodiny. 

11. Zameškané hodiny praxe počas školského roka si môže žiak nahradiť na akciách 

organizovaných školou. Žiak, ktorý nemá nahradenú vymeškanú prax k uvedenému 

klasifikačnému obdobiu, nebude za toto obdobie klasifikovaný a je povinný písomne 

požiadať riaditeľku školy o predĺženie klasifikačného obdobia s uvedením dôvodov, 

pre ktoré si nemohol zameškanú prax nahradiť. Nedodržanie tohto postupu bude 

hodnotené ako porušenie vnútorného poriadku školy, pričom sa bude postupovať 

v zmysle opatrení na posilnenie disciplíny (v závislosti od počtu vymeškaných hodín). 

12. Ak sa žiak praxe nemôže zúčastniť zo zdravotných dôvodov (predloží potvrdenie 

lekára), z iných vážnych dôvodov alebo nespĺňal požiadavky na úpravu zovňajška 

(účes, nechty, piercing, odev do kuchyne, obuv podľa BOZP, chýbajúca menovka), 

môže si ju nahradiť v čase mimo vyučovania. 

13. Povinnosťou žiaka je sledovať si počet absolvovaných hodín praxe. Ak po danom 

ročníku nemá absolvovaný predpísaný počet hodín, môže sa sám nahlásiť na náhradnú 

prax vo forme školskej akcie, ktorú mu určí vyučujúci praxe. 



14. Žiak, ktorý sa nahlásil alebo bol pridelený na školskú akciu, je povinný sa jej 

zúčastniť. Ak sa z nepredvídateľných dôvodov školskej akcie nemôže zúčastniť, je 

povinný túto skutočnosť nahlásiť vyučujúcemu praxe a zabezpečiť si za seba náhradu. 

15. Z dôvodu ochrany zdravia sú žiaci povinní dodržiavať pokyny zo školenia 

o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona o BOZP pre žiakov strednej 

odbornej školy. Školenie je pre žiakov povinné, oboznámenie sa s predpismi 

potvrdzujú svojim podpisom. 

16. Po ukončení praxe každý žiak odovzdá písomnú správu o vykonaní praxe do 5 

pracovných dní po ukončení praxe, podľa pokynov vyučujúceho praxe. V prípade, že 

správa nebude odovzdaná v stanovenom termíne a danej forme, môže to ovplyvniť 

celkové hodnotenie žiaka za predmet prax. 

17. Žiak je povinný si dať potvrdiť hodiny absolvovanej praxe do študijného preukazu 

vyučujúcemu praxe, majstrovi odborného výcviku alebo inštruktorovi. 

 

 

Zahraničná prax 

 

1. Riaditeľka školy môže uvoľniť žiaka z vyučovania na absolvovanie praxe v zahraničí. 

2. Žiak, ktorý majú záujem absolvovať prax v zahraničí, predloží riaditeľke školy 

písomnú žiadosť o uvoľnenie z vyučovania, následne sú žiaci vyberaní na základe 

odporúčaní triedneho učiteľa, vyučujúceho praxe a vyučujúceho cudzieho jazyka. 

3. Žiak, ktorý splnil podmienky a bol vybraný na absolvovanie praxe v zahraničí 

prostredníctvom sprostredkovateľskej agentúry a školy, je povinný spolu so svojim 

zákonným zástupcom absolvovať stretnutie s príslušnou sprostredkovateľskou 

agentúrou, riaditeľkou školy, zástupkyňou riaditeľky školy pre praktické vyučovanie, 

triednym učiteľom i žiakmi, ktorí zahraničnú prax absolvovali. 

4. Pred odchodom na zahraničnú prax (uvoľnením z vyučovania) musí žiak požiadať 

svojho vyučujúceho praxe o kontrolu absolvovanej praxe podľa záznamov uvedených 

vo svojom študijnom preukaze. 

5. Po podpísaní zmluvy medzi žiakom a príslušnou sprostredkovateľskou agentúrou 

preberá zodpovednosť za žiaka sprostredkovateľská agentúra. Za dodržiavanie 

podmienok  uvedených v zmluve zodpovedá žiak. 


