
.' , ,í"r' }.- i

DoHoDA
pre zabezpečenie plnenia uznesení

Zmluvy č.0212017
realizácii odborného výcviku žiakov strednej odbornej školy ,

Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

pre školský rok 2017 12018

čl. I
Dodržiavanie ustanovení,

vyplývaj ú cich z ustanovení ško lslcých zákonov

SOŠ a organizáciav ktorej sa vykonáva praktické vyučovanie žiakov sú povinné na praktickom
vYuČovaní dodtŽiavať ustanoveniazákonaě.24s l 2008 Z.z. ( školsky zikon) a naslěd., zákona
18412009 Z.z, o odbornom vzdelávaní, zákona 6112015 o odbornom vzdelávaní, vyhlášky č.
518/2010 Z.z. avyhl.23112009 Z.z. o organizáciiškolského roka.

Na základe uvedeného je potrebné dodržiavat'najmá nasledovné ustanovenia :
1) Praktické vyuČovanieje neoddeliteťnou súčasťou výchovy na strednej odbornej škole.

UskutoČňuje sa v ňom spojenie výchovy avzdelávania s praxou, dóslédné osvójenie
príslušných zručností a získané schopnosti využív ať v praxi.

2) Odborný výcvik vyučuje majster odbomej výchovy v jeho neprítomnosti inštruktori
zradov zamestnancov organizácie. Inštruktor musí mať odbornú prax minimálne 3 roky
a stuPeň vzďelaniazhodný, alebo vyšší ako stupeň vzdelania,ktoý zíakpo ukončení
štúdia získa.

3) Praktické vyuČovanie - odborný výcvik žiaci uskutočňujú cviěnou prácou tym, že
PoskYtujú službY alebo vykonávajú odborné činnosti zodpovedajúce povolaniu a

4)
5)

8)

9)

pracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania pripravuje.
Vyučovacia hodina v zaiadeni organízácietrvá 60 mirrrit.
Vyučovací deňzaěína spravidla o 8,00 hodine, najskór o 7.00 hodine.
VYuČovací deň Žiakov sa končí spravidla do 18.00 hodiny, najneskór do 20.00 hodiny. .

6) vyučovací deň trvá v prvom a druhom ročníku najviac 6 hodín,
v treťom a štvrtom ročníku maximálne 7 hodin.

| ŽiaciPo Prvých {yoch hodinách majú minimálne desat'minútovú prestávku a po troch
vYuČovacích hodinách 15-30 minútovú prestávku. Prestávky móžu by1btožné
s prestávkami zamestnan cov or garizácie.
vyučovací deň žiaka nie je možné rczdeliť na dve alebo viac častí.
NePretrŽitý odPoČinok medzikoncom jednej azačiatkom druhej smeny musí byt, aspoň 12
hodín.
Nie je možné po odpoludňajšej smene nariadiť rannú smenu.

1O)PoČas odborného výcviku je nepdpustné vysielať žiaka mimo určené pracovisko.
l|!Žiakmá niárok na jedno teite 3eatÓ, podťa 

-dohodnutých 
podmienok jeho poskytovania.

1)Žiaci sú oprávneniprakticté vyučovanie vykonávař poáťa potrieb oryanizácie q
v sobotu, PriČom imprináleží náhradné voťno v iný deň tak, aby vyučóvanie v tyzani
nePresiahlo 5 dnÍ. RozPis nástupu žiakov sa pripraví tak, aby sa o sobotách vystriedali
všetci pridelení žiaci.

l3)V deň Pracovného pokoja (nedeťa a sviatok) sa nevyučuje. V uvedené dni žiaci nesmú
vykonávat' odborný výcvik.

14)Pri rozPise nástuPu žiakov na praktické vyučovanie sa zohíadňuje možnosť dopravného
spojenia na pracovisko.



1,)Žiaci sir pclvinní počas praktického vvučovania rrosit'pracovné oblečenie a používat'
ochranné pracovné pomóck,v dané predpisnri o OBP.

16)Ziaci sú povinní počas praktického vyučor,ania nat' pri sebe zdravotný preukaz, pripadne
ho odovzdat' zodpovednému zamestnancovi organizácie alebo majstrovi OV.

17)Posledný kalendárny deň v mesiaci je majster OV povinný predložiť na SOŠ menoslov
žiakov s počtom odpracovaných cvičných lrodín v príslušnom mesiaci.

čl. II
Zabezpečenie podmienok pre realizáciu praktického vyučovania

Organizácia sa zavázuje zabezpečit' z

- vykonávanie OV v súlade s platnými učebnými osnovami,
- pridel'ovat'prácu žiakom sťrvisiacu s icl-r prípravou na budúce povolanie,
- pre žiakov SOŠ a majstrov odbornej výchovy možnost' stravovania,
- vstup žiakom do prevádzkových jednotiek za účelom realizácie OV.
- prístup do uvedených priestorov určeným pedagogickým zamestnancom SOŠ

( majster OV, hlavný nrajster,zástupca riaditel'a pre OV, riaditel' SOU
a osobám povereným riaditeťom SOŠ, za účelom realizácie OV a kontroly),

- vhodné podmienky pre dóstojnú realizáciu OV,
- školenieBOZ povereným zanestnanconr organizácie v zariadení, r, ktorom

buclú žiaci OV vykonávat',
- pre žiakov vyhovujúce podmienky z hl'adiska bezpečnosti a ociuany zdravia

pri práci,požiarnej ochrany v rozsahu platnej právnej úpravy,
- poskytnutie sociálnyclr priestorov pre prezliekanie žiakov a peclagogických

zameStnancov,
- poskytnút'priestory na vykonávanie výtrky a irrštruktáže,
- akceptovat'požiadavku SOŠ na uvol'nenie žiakov z OY z dóvodu plnenia

učebných osnov

Stredná odborná škola zabezpečí :

- teoretické vyučovanie žiakov,
- komplexné praktické vyučovanie žiakov,
- majstra odbornej výchovy, ktorý btrde viest'skupinu žiakov na odbornonr

výcviku v prevádzkových priestoroch organizácie,
- vhodné pracovné oblečenie žiakov, a to čašník-servirka :

žiaci : čierne nohavice. vesta . biela košela s dlhým rukávom,motýlik
žiačky : čierna sukria, vesta, biela blúzka s dlhÝm rukávom. zásterktl
kuchár :

jednotné kuchárske ochranné pracovné oblečenie
- inštrukíáž pre dodržiavanie BOZ pri práci a pclžiarnej ochrany v zariaden|

v ktorom budťr ov žiaci vvkonávat'.



I

čl. III
Evidencia a zúčtovanie realizovaných prác

l) Vykonané cvičné práce , s popisom pracovnej činnosti, počtom žiakov,
odpracovanými hodinami eviduje majster OV d e n n e do Denníka odborného
výcviku.

2) Podkladom pre mesačné zúčtovanie sú údaje podl'a bodrr 1, potvrdené oboma
stranami.

3) Podklady pre mesačnú fakturáciuzabezpečí a odovzclá na SOŠ majster OV do
posledného pracovného dňa príslušného obdobia.

4) Organizácia uhradí zarealizované cvičné práce práce žiakov v príslušnom -
mesačnom období mesačnú čiastku vo výške dohodnutej v dodatku na príslušný rok.

5) Mesačná čiastka bude uhradená na základe vystavenej faktúry zo strany SOŠ. ktorá
bude vystavená najneskór do 4 dňa nasledujúceho mesiaca, po uplynutí zdanitefného
plnenia.
Úhrada bude realizovaná do dátumu splatnosti faktúry ( spravidla je splatnost' 14 dní )

6) V prípade neuhradenia vystavenej faktúry do termínu splatnosti, móže SOŠ
po tomto termíne prerušiť vykclnávanie odborného vý-cviku žiakov v
priestoroch organizácie s tým, že odborný výcvik bude obnovený až po úhrade
iaktúry a to dňom pripísania finančných prostriedkov na účet SOŠ.

čl. Iv
Špecifikácia podmienok na realizáciu odborného výcviku v organizácii :

Organizácia: PRAKTIK PJ, s. r. o., Nová 1050/36,058 01 Poprad
Prevádzka č. 1: Súkromná ŠJ pri OA, Murgašova 94, Poprad
Prevádzka č. 2: Súkromná ŠJ pri SOŠ technická, Kukučínova 483, Poprad

1) Počet žiakov, ktorí budú vykonávať odborný výcvik :

- odbor kuchár 3 žiakov
- odbor čašník, servírka 0 žiakov

Mená žiakov sú uvedené v rozpise.

2) Termín nástupu rra odborný výcvik v školskom roku 201712018 04.09.2017

3) Termín ukončenia odborného výcviku v školskom roku 20i 712018: 31.08.20] 8

4) Spósob stravovania :

Organizáci a zabezpečí možnost' stravovania žiakov.

5) Sociálne priestory pre žiakov :
šatňa. sprcha, WC

6) Opatrerria na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri oclbtlrnom výcviku :

zabezpečí majster OV a poverený zamestnanec organizácie.



7)

8)

Spósob dodania ochranného oblečenia žiakov :
Zabezpečí SOŠ,
Žiaci budú pracovať pod vedením :

- ntaister odbornej výchovy

- nlajster odbornej výchovy
odbor kuchár

- inštruktori

9) SOŠ zabezpečí

pre odbor čašník, servírka

- na usmerňovanie a kontrolu realizácie praktického vyučovania
( zástupca SOŠ min. 1x rrresačne )

- pridelenie žiakov do priestorov organizácie po vzáiomrrei dol'ode

10) Organizácia sa zavázuje:
a) vytvorit' podmienky pre zástupcov SOŠ na plai,idelnťt kolltroltlú a vr chor nlt

žiakov sos

b) spolupracovať so SOŠ prostredníctvom majstrov a

Y IJoLt-lt lll

Bc. Mušinská Jolana/ NIgr. Miroslava Miháliková pre

uvedení v Prílohe č.1 (menovanie inštruktorov OV )


