
                                                                         
 

Prihláška na zahraničnú prax  
v Ostrave:  v termíne od 20. mája – 31. mája 2019 

v Londýne: v termíne od 3. júna  – 14. júna 2019 

 

Pre žiakov tretieho ročníka sme v spolupráci s renomovanou agentúrou Agamos Ostrava a ADC 

College pripravili zahraničnú prax v Ostrave (4 miesta) a v Londýne (6 miest). Náklady súvisiace 

s praxou v zahraničí sú hradené z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom grantu Erasmus.  

Praxe v Ostrave sa môžu zúčastniť len plnoletí a zodpovední žiaci, pretože pocestujú bez 

pedagogického dozoru, prax bude kontrolovať pracovníčka sprostredkovateľskej agentúry Agamos.  

Prax bude prebiehať v 2 firmách (po 2 žiakoch): 

Wincott People  

Náplňou odbornej praxe našich žiakov bude: zostavenie inzerátu na konkrétnu pracovnú pozíciu do 

novín, pripravenie základných otázok na predbežný rozhovor s uchádzačmi o zamestnanie, kontrola 

základných náležitostí potrebných dokumentov (motivačný list, životopis, doklady o vzdelaní a praxi, 

odporúčania) a evidencia nového uchádzača do databázy. 

Account Professional a.s. 

Náplňou odbornej praxe našich žiakov bude: kontrola formálnej a vecnej správnosti účtovných 

dokladov, očíslovanie a triedenie účtovných dokladov podľa jednotlivých druhov, zapísanie 

účtovacieho predpisu na účtovný doklad, zaúčtovanie prijatej faktúry do účtovného softvéru na PC, 

vyhotovenie príjmových a výdavkových pokladničných dokladov ručne aj v účtovnom softvéri na PC 

a vyhotovenie interného účtovného dokladu. 

Praxe v Londýne sa môžu zúčastniť žiaci s výbornou znalosťou anglického jazyka, samostatní, 

usilovní a komunikatívni. Každý žiak bude praxovať v inom podniku, do ktorého budú priradení 

podľa výsledkov vstupných testov z anglického jazyka. K dispozícii máme firmy: Speak Up London, 

RKUA Insurance, Avalon School, AS Accountancy, Big Choice Group, Global for Education.   

Záujemcov prosíme, aby si vyplnili prihlášku a odovzdali ju osobne do 21. decembra 2018  pani Ing. 

Eve Stančíkovej (pavilón D) 

V januári zasadne výberová komisia pod vedením pani riaditeľky – zohľadňovať sa bude prospech, 

slušné správanie, spoľahlivosť a zodpovednosť žiakov, pri praxi v Londýne aj znalosti anglického 

jazyka.   



                                                                         
Vzor prihlášky : 

 

 

Prihláška na prax zahraničnú prax  

v Londýne / v Ostrave 
 

Meno a priezvisko: 

Adresa: 

Dátum narodenia:  

Hlásim sa na prax:  

 

Známky  

- z ekonomiky, informatiky a cudzích jazykov počas štúdia na našej škole 

- celkový prospech 1. a 2. ročníka (Prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre, 

prospel) 

 

Motivačný list : 

Uveďte, prečo chcete ísť na prax do Londýna alebo Ostravy, ako zvládate komunikáciu 

v anglickom jazyku, nakoľko rozumiete českému jazyku,  aké  aktivity a projekty ste  počas 

štúdia na našej škole absolvovali.  

Vyjadrenie rodičov: súhlasia/nesúhlasia 

Podpis uchádzača 

 


