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1. Metodické pokyny – usmernenie k: SÚVISLEJ ODBORNEJ PRAXE 

 

Súvislá odborná prax (ďalej OP) je v zmysle školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) súčasťou 

vyučovacieho procesu v odbore športový manažment, digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe. 

 Žiaci si na pracoviskách prakticky overujú vedomosti získané na teoretickom vyučovaní, získavajú nové 

zručnosti a pracovné návyky v podmienkach reálnej praxe. Cieľom OP je rozšírenie teoretických vedomostí o 

praktické zručnosti získané v odborných predmetoch. 

 

Pre úspešné absolvovanie praxe je potrebné, aby žiaci dodržiavali nasledovné pokyny: 

 

• Na OP odchádzajú s vytlačeným záznamom o dochádzke na prax - VÝKAZ SÚVISLEJ PRAXE 
 (príloha č.1). Žiaci ho vedú počas praxe a v priebehu praxe si ho dávajú podpisovať zodpovednej osobe 

na pracovisku. 

• Absolvovanie praxe je povinné. V prípade, že žiak absolvuje menej ako 80% z hodín  určených na 
absolvovanie OP (aj keď má neúčasť riadne ospravedlnenú, napr. od lekára), musí ju absolvovať v 
náhradnom termíne v rozsahu počtu vymeškaných hodín a ohlásiť túto skutočnosť zodpovednému 
vyučujúcemu. 

• V prípade neospravedlnených hodín za neúčasť na OP sa postupuje podľa platného školského 

poriadku (obdobne ako neúčasť na vyučovaní). 

• Na pracoviskách žiak dodržiava pokyny nadriadených a platia pre neho aj pokyny z BOZP 

a PO zo základného poučenia v škole (bolo na začiatku školského roka). 

• Žiak má na praxi vhodné oblečenie, nefajčí, nepije alkoholické nápoje a nepožíva omamné a psychotropné 
látky (dodržiava Školský poriadok a BOZP na príslušnom pracovisku). 

• Žiak je povinný denne zapisovať činnosti, ktoré vykonával a dať si to podpísať vedúcemu pracovníkovi, 

ktorý mu bol pridelený. 

• Po ukončení OP, pri nástupe do školy, žiak ihneď odovzdáva všetky dokumenty a Správu z praxe 

vyučujúcemu predmetu prax a ospravedlnenky triednemu učiteľovi. 

• Žiaci 3. a 4. ročníka odboru športový manažment, digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe 

budú hodnotení z OP v rámci 

predmetu prax. 

• OP sa bude vykonaná vo firme na základe podpísanej dohody. 
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Pred nástupom na OP v organizácii je potrebné dohodu podpísať a potvrdiť 2x. Oba rovnopisy dohody 

podpisuje ako prvý zástupca (štatutár) organizácie a následne ju podpíše p a n i  riaditeľka školy. Jeden 

výtlačok je pre príslušnú organizáciu (žiak ju podpísanú odovzdá pri nástupe na OP) a druhý pre Strednú 

športovú školu Košice. 

Na OP si žiaci vezmú so sebou: občiansky a zdravotný preukaz. 

Kontrolu priebehu OP vykonávajú poverení pracovníci školy . Tí sa zamerajú hlavne na rešpektovanie obsahu 

dohody, dochádzku a pracovnú morálku žiakov. 

Po ukončení OP žiak vyučujúcemu predloží: 

 

1. Denný záznam o dochádzke - VÝKAZ SÚVISLEJ PRAXE (príloha č. 1) 

2. Správu z odbornej praxe (príloha č. 2) 
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2. Metodické pokyny k vypracovaniu Správy zo Súvislej odbornej praxe žiaka (podrobný opis) 

 

Správa zo Súvislej odbornej praxe žiaka (ďalej jen „Správa“) je neoddeliteľnou súčasťou predmetu Odborná 

prax v 3. alebo 4. ročníku štvorročného denného štúdia. 

Cieľom vypracovania tejto Správy je zoznámiť vyučujúcich Odbornej praxe s tým, kde žiak odbornú prax vykonával, 

stručne predstaviť danú organizáciu, popísať, aké činnosti žiak v organizácii realizoval a zhodnotiť, či bola prax v 

danej organizácii pre žiaka prínosom a či pri svojej práci využil znalosti a zručnosti získané teoretickým štúdiom. 

Správa zo súvislej odbornej praxe žiaka je neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka z predmetu Odborná prax. 

Pokiaľ žiak Správu neodovzdá v stanovenom termíne, nebude z predmetu Odborná prax hodnotený. 

Vecná stránka Správy z Odbornej praxe žiaka 

 

1) Titulní list 

2) Obsah práce 

3) Úvod práce 

4) Identifikácia organizácia – charakteristika a história firmy 

5) Organizačná štruktúra firmy – grafické spracovanie  

6) Hlavná činnosť:  

o Náplň práce žiaka v jednotlivých dňoch odbornej praxe - odborný štýl, minimálne 3 strany - 

jednotlivé činnosti popísané detailnejšie ( pozor nie po dňoch!- to je v prílohe výkaz, denník 

z praxe)  

o  popísanie jednotlivých dokladov - napríklad účtovných dokladov, ich obsah a načo slúžia 

v podniku 

7) Vlastné zhodnotenie praxe - prínos praxe pre žiaka, aké nové skúsenosti ste získali počas praxe, či by ste 

chceli pracovať v takom type podniku 

8) Poďakovanie pracovníkom resp. konkrétne mená pracovníkov, čo s Vami pracovali a Vás  naučili jednotlivé 

činnosti organizácie 

9) Zoznam použitých zdrojov  

10) Zoznam príloh: 
o  Výkaz súvislej praxe (denník z praxe ) - hodnotenie žiaka firmou, adresované škole, 

informácie o správaní žiaka počas praxe, pečiatka firmy a podpis zodpovedného pracovníka 
o iné prílohy – napr. účtovné doklady, prospekty firmy, logo, leták, cenník a pod. 

 

Titulný list  

Titulní list obsahuje názov, adresu a logo školy, označenie Správa z Odbornej praxe žiaka a názov organizácie, kde 

žiak Odbornú prax vykonával. Ďalej je tu uvedené meno autora (žiaka), trieda, školský rok a meno vyučujúceho 

predmetu Odbornej praxe. Vzor viď. príloha č. 2. Táto strana nie je číslovaná. 
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Identifikácia organizácie  

Identifikácia organizácie podlieha desatinnému triedeniu, a preto je tento list označený arabskou číslicou 1. Jej 

rozsah je maximálne 2 strany. Začína na samostatnom liste a je prvou číslovanou stranou Správy (začínajúc číslicou 

1). Obsahuje stručnú charakteristiku organizácie, v ktorej žiak vykonával odbornú prax a obsahuje predovšetkým:  

• právnu forma (FO, PO – a. s., s. r. o. a pod.) organizácie 

• predmet činnosti organizácie 

• sídlo organizácie  

• zápis do obchodného, živnostenského či iného registra 

• management organizácie (riaditeľ, vedúci a pod.)  

• organizačná štruktúra organizácie, počet zamestnancov 

• spôsob vedenia evidencie činnosti organizácie – účtovníctvo, daňová evidencia a pod. 

• podrobnejší popis činnosti organizácie (vznik, história, doba existencie, súčasný stav, plány do budúcnosti a 

pod.)  

• postavenie organizácie na trhu, konkurencia  

• dodávatelia, odberatelia 

Žiak využíva nie len informácie konkrétnej organizácie, ale tiež možnosť získavania informácií z obchodného 

registra, živnostenského registra, zákonov a pod. 

 

Náplň práce žiaka v jednotlivých dňoch odbornej praxe  

Podlieha desatinnému triedeniu, a preto je tento list označený arabskou číslicou 2. Zahŕňa popis aktivít 

vykonaných počas súvislej praxe v danej organizácii. Dátum a podrobný popis činností, ktorý v daný deň žiak 

v organizácii, alebo pre organizáciu vykonával, sa uvádza – je obsahom Výkazu súvislej praxe (denník z praxe ) - 

Vzor viď. príloha č.1.   

Vlastné zhodnotenie praxe  

Podlieha desatinnému triedeniu, a preto je táto strana označená arabskou číslicou 3. V tejto časti Správy žiak 

zhodnotí, či bola pre neho prax v danej organizácii i prínosom a v čom. Popíše tiež, čo ho pri vykonávaní praxe 

zaujalo, čo nového sa naučil, či využil znalosti získané počas štúdia a pod. 

  

Zoznam použitých zdrojov  

Zoznam použitých zdrojov nasleduje hneď za vlastným zhodnotením praxe a začína sa na samostatnej stránke. 

Na začiatku sa doporučuje uvádzať najprv základnú odbornú a inú literatúru, nasledujú štatistické ročenky, 

prehľady, výročné správy, internetové a iné zdroje.  

Vzor viď príloha č.3. 

  

Zoznam príloh  

Zoznam príloh začína na samostatné strane, kde sú uvedené číselné označenia a názvy jednotlivých príloh. 

Jedná sa o prílohy, ktoré na základe svojej povahy nemôžu byť zaradené do textu Správy, napr. prepočty, 

fotografie, letáky, tabuľky, logo organizácie, grafy, tlačoviny a pod. Na tejto strane končí číslovanie strán Správy. 

Vzor viď príloha č. 4.  
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Konkrétne prílohy sú postupne uvádzané až na nasledujúcich stranách, tieto strany sa už nečíslujú. Každá 

príloha musí byť očíslovaná podľa Zoznamu príloh, t.j. hore v pravom hornom rohu stránky je uvedené napr.: 

Príloha č. 1. 

 

Formálne náležitosti Správy z odbornej praxe 

 

• text sa spracováva elektronicky s využitím textového editoru MS Word  

• formát papiera je veľkosti A4 s tlačou na jednej strane na bielom papieri 

• doporučený rozsah práce: min. 10 štandardných strán textu (mimo Titulnej strany, Zoznamu použitých 

zdrojov a Zoznamu príloh)  

• normovaná strana: cca 30 riadkov na stránku, minimálne 60 úderov na riadok (spolu s medzerami) 

• typ písma: Times New Roman (Arial) 

• veľkosť písma: 12 pixelov 

• nadpisy: 14 pixelov tučne 

• riadkovanie: 1,5 riadkov 

• zarovnanie textu: do bloku 

• okraje stránky:  

horný okraj 25 mm 

ľavý okraj 25 mm 

pravý okraj 25 mm 

dolný okraj 25 mm 

• prvý riadok každého odstavca je odsadený na 0,5 cm 

Rozsah práce: 

• minimálny rozsah práce (od - do, bez príloh) - 10 strán 

• kapitola / Hlavná činnosť - ..... - minimálne 3 strany 

• ostatné kapitoly / úvod, popis činnosti,...., poďakovanie/- minimálne 1 stranu 

• prílohy (logo) 

- nepočítajú sa do rozsahu práce  

- nečíslujú sa  

 - povinné sú Denník z praxe ( vyhotovuje študent) a hodnotenie žiaka firmou ( vyhotovuje firma ) 

• nepoužívať obojstrannú tlač (tlačiť iba na jednu stranu) 

Číslovanie strán: 

• strany sa číslujú nepretržite arabskými číslicami 

• číslo strany sa umiestni v dolnej časti strany v strede 

• obal ( vrchný list správy) sa do číslovania nepočíta 

• obsah sa do číslovania strán počíta ( v našom prípade strana č.1), ale číslo 

stránky sa dole nepíše!!! 

• prílohy sa nečíslujú 

• číslice pre číslovanie strán sa umiestňujú do päty strany, číslovanie začína arabskou číslicou 1 na prvej 

strane Úvod  a končí číslicou na poslednej strane  

• vlastný text jednotlivých častí sa člení do odstavcov 
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Odovzdanie Správy z odborné praxe žiaka 

Prácu je potrebné odovzdať zviazanú v mäkkej väzbe. Nasleduje titulná strana. 

Rozsah práce je min. 10 strán textu (bez obsahu a použitej literatúry). Žiak odovzdá Správu do piatich školských dní 

po poslednom dni výkonu odbornej praxe v organizácii. Správa sa odovzdá v jednom vyhotovení, a to do rúk 

vyučujúceho predmetu Odborná prax.  

V prípade neprítomnosti žiak odovzdá Správu bez vyzvania sám vyučujúcemu hneď, ako bude v škole prítomný. 

Včasnosť odovzdania Správy je súčasťou hodnotenia odbornej praxe žiaka.  

Pokiaľ žiak Správu neodovzdá, nebude z predmetu Odborná prax hodnotený.  

Kritéria hodnotenia Správy z Odbornej praxe: Hodnotenie Správy realizuje vyučujúci predmetu Odborná prax a 

toto hodnotenie sa započítava do výsledné klasifikácie žiaka z tohto predmetu. 

  

Kritéria hodnotenie:  

 

1. Obsahová časť práce  

2. Štylistická úroveň práce, jazykový prejav žiaka  

3. Použité zdroje informácií 

4. Použitie grafických prvkov  

5. Prílohová časť  

6. Včasné odovzdanie práce 

 

Zoznam príloh vzor 

  

Príloha č. 1- Výkaz súvislej praxe  

Príloha č. 2 - Titulný list 

Príloha č. 2 – Zoznam použitých zdrojov  

Príloha č. 3 – Zoznam príloh 

 

  

Tieto zásady nadobúdajú platnosť dňom vydania Metodického usmernenia Súvislej odbornej praxe. 

  

 

 

Košice 30. októbra 2022    

Schválené PK EKO dňa .................... 

 

  ............................................... 

  riaditeľka školy 

   PaedDr.. Tatiana Švecová 
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Výkaz súvislej praxe (denník z praxe ), (vzor)       Príloha č. 1  
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(Vzor titulného listu správy z praxe 1.strana)       Príloha č. 2 

 

 

Stredná športová škola, Trieda SNP 104, 04011 Košice 

 

 

 

PRÁVA Z ODBORNEJ PRAXE 

 

Firma: (napísať celý názov firmy, adresu) 

 

 

 

 

 

Meno a priezvisko: Trieda: III. AM 

Školský rok: 2022/ 2023  

Trieda: III.AM 
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Zoznam použitých zdrojov:        Príloha č.3 

 

 

1. Ľ. Velichová, D. Orbánová: Podniková ekonomika. Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., 978-80-10-
03041-5 

2. VYSEKALOVÁ, Jitka. Marketing: pro střední školy a vyšší odborné školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-979-3. 
 

3. www.denníkn.sk, [20. mája 2021, 13:00]  
4. www.sme.sk, [1. februára 2016, 9:00] 

https://www.preskoly.sk/autor/l-velichova/147322/
https://www.preskoly.sk/autor/d-orbanova/147447/
http://www.denníkn./
http://www.sme./
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Príloha č. 1 - Výkaz súvislej praxe (denník z praxe ) 

Príloha č. 2 - Zakladateľská listina 

Príloha č. 3 - Výpis z obchodného registra  

Príloha č. 4 - Inventárna karta výrobného stroja  

Príloha č. 5 - Cenník ponúkaných produktov  
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