
DOHoDA
pre zabezpečenie plnenia uznesení

Zm|uvy č.3l20l5
realizácii odborného výcviku žiakov strednej odbornej školy,

Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

čl. I
Dodržiavanie ustanovení,

vyplývaj úcich z ustanovení školslcých zákonov

SOS a otganizáciav ktorej sa vykonáva praktické vyrrčovanie žiakov sú povinné na
Praktickom vyuČovaní dodrŽiavať ustanoveniazákonač.245 l2008 Z.z.^(školský zákon)
anasled., zákonal84l2009 Z.z. o odbornom vzdelávani,zákona6ll20l5 o odbomom
vzdelávanÍ, vyhláŠky Č. 518/2010 Z.z. avy\ú.23tl2009 Z.z. o orgatizácii školského roka.

Na základe uvedeného je potrebné dodržiavat'najmá nasledovné ustanovenia :
1) Praktické vyučovanie je neoddelitelhou súčasťou qýchovy na strednej odbornej škole.

Uskutočňuje sa v ňom spojenie qýchovy avzdelávania s praxou, doslÓdno osvójenie
pdslušných zručností azískané schopnosti vy-vžívať v prad.

2) Odborný výcvik vyučuje majster odbornej výchovy v jeho nepdtomnosti inštruktori
z radov zamestnancov organizácie. Inštruktor musí mať odbomú prax minimálne 3 roky
a stuPeň vzdelaniazhodný, alebo vyšší ako stupeň vzdelatia,ktoď žiak po ukončení
štúdia získa.

3) Praktické vyučovanie - odbomý rnýcvik žiaci uskutočňujú cvičnou prácou tým, že
PoskYtujú sluŽby alebo vykonávajú odborné činnosti zodpovedajúce povolaniu a
pracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania pripravuje.
Vyučovacia hodina v zariadení organizácie trvá 60 minút.
Vyučovací deňzačína spravidla o 8,00 hodine, najskór o 7.00 hodine.
VluČovací deň Žiakov sa končí spravidla do 18.00 hodiny, najneskór do 20.00 hodiny" .

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

| ŽiacíPo Prr"ých dvoch hodinách majú minimálne desat'minútovú prestávku a po troch
rrYuČovacích hodinách l5-30 minútovú prestávku. Prestávky móžu byť totožné
s prestávkami zamestnancov organizácie.
vyučovací deň žiaka nie je možné rozdeliť 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.

10)PoČas odborného qýcviku je nepťpustné vysielať žiakamimo určené pracovisko.
IDŽiakmá nárok na jódno teplé jedlÓ, podlia 

-dohodnutých 
podmienok jeho poskytovania.

I2)Žiacisú oprávneni prakticié vyueovanie vykonávai poáru potrieb árgÁzácie aj
v sobotu, PriČom im prináleží náhradné vol'no v iný deň tak, aby vyrčóvanie v ťýždru
nePresiahlo 5 dnÍ. Rozpis nástupu žiakov sa pripraví tak, aby sa o sobotáctr vystriedati
všetci pridelení žiaci.

13)V deň Pracormého pokoja (nedel'a a sviatok) sa nevyučuje. V uvedené dni žiaci nesmú
vykonávať odbomý'r,ýcvik.

14)Pri rozpise nástupu žiakov na praktické vyučovanie sa zohliadňuje možnosť dopravného
§pojenia na pracovisko.

lí)Ziaci sú povinní počas praktického vyučovania nosiť pracovné oblečenie apolůívať
ochranné pracovné pomócky dané predpismi o OBP.

4)
5)

8)
9)
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I6)žíacisú povinní počas praktického vyučovania ma| 
9ri 

sebe zdravotrrý preukaz, pdpadne

ho odovzdať,odpo.r.ďrrému zamestnancovi otganizácie alebo maj strovi !}l"
l7)posledný kalendáii} d.ň ;;:.iaci j" majsi., óv p9y,pý predlóžit,na Soš menoslov

žiakov s poětom;;;;drch cviůnýclr_hodín v prísiušnom mesiaci.

čl. il

Zabezpeéeniepodmienokprerealizáciupraktickéhovyučovania.

Or gantzácía sa zavánlje zabezpečiť z

- vykonávanie OV v súlade s platnýmiučebnými osnovami,

_ prideťovať prácu žiakorrrsúiiriu* s ich pdpravou na budúce povolanie,

_ pre;iJ; šóš u *u:rt ov odbomej r"ýúow možnosť stravovania,

_ ,r*p zi"t"* do prwádzkových jeánotiek za účelomrca|izácíe oV,

_ prísó;;;;":rch priestúov určen;lm pedagogickým 3Te{nancom 
SoS

(majsteroV,hlavnýmajster,zástupcariaditeťapreoV,riaditeťSoU
u "J;á;ou"."nyro 

,ir]aiiá;"* Sbš, za účelom realizácie oV a kontrolY),

- vhodné po'C*i,nti pre dóstojnú realizáciu OV,
_ stoleJ šgózpovereným zamestnancom organizácie v zaríaderi,v ktorom

budú žiaci OV vykonávať,
_ pre žiakov vyhovujúce páá*i.oty z hťadiska bezpeěnosti a ochrany zdravia

pri pia.i,poZiamej ochrany v rozsahu platn:.J právnej úpravy,

_ poskýnutie sociálnyct p.í.rt".Ň pre prezfiéŘanie ziakov a pedagogických

zamestnancov,
- poskytnúť priestory na vykonávanie__vru|va inštruktáže,

_ .ků[u;t,p"žiadávku šó§;uvoťnenió žiakov zoy z dóvoduplnenia

učebných osnov

Stredná odborná škola zabezpeči z

- teoretické vyuěovanie žiakov,

- komplexnépraktickévyučovanie_žiakov,
_ majstra oauo.rr.j,uý.rroň, ktorý bude viesť skupinu žiakov na odbomom

řirit" u pr"uádikovlch priestoroch orgatizácíe, . _

- vhodné pracovné oble8enie žiakov, ato čašník-servirka :

žiaci:čierne ,roh*i.., vesta , biela košela s dlhým rukávom,moťýlik

žíaéky:čiema'*n",u"'.u,bi"lublúzkasdlhýmrukávom,zásterku
kuchar:
j.a"otne kucharske ochranné pracovné oblečenie

_ inšťukt žůprea"J.zi"r*i egózpri práci apožiamej ochrany v za,'adení,

v ktorom budú OV žiaci vykonávať,



1)

2)

3)

4)

5)
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čl.ilL

Evidencia a zúčtovanie realizovaných prác

Vykonané cvičné práce, s popisom pracovnej činnosti, počtom žiakov,
odpracovanými hodinami eviduje majster OV d e n n e do Denníka odbomého

qýcviku.
Podkladom pre mesačné zúčtovanie sú údaje podťa bodu 1, potwdené oboma

stranami.
Podklady pre mesačnú faktuíáciu zabezpeěía odovzdá na SOŠ majster OV do
posledného pracovného dňa príslušného obdobia.
Organzácia uhradí zareaLizované cviěné práce práce žiakov v pdslušnom -
meiačnom období mesačnú čiastku vo výške dohodnutej v dodatku na pdslušný rok.

Mesačná čiastka bude uhradená na zékJade vystavenej faktury zo strany SOS, ktorá

bude vystavená najneskór do 4 dňa nasledujúceho mesiaca, po uplynutí zdaniteťného
plnenia.
Úhrada bude realizovaná do dátumu splatnosti faktúry ( spravidla je splatnosť 14 dní )
V pdpade neuhradenia vystavenej faktury do termínu splatnosti, móže SOS
po tomto termíne prerušiť vykonávanie odborného uýcviku žiakov v
priestoroch orgatttzácie s tYm, že odbomý výcvik bude obnovený_ažpo úhrade

faktúry a to dňom pripísania finančných prostriedkov na úěet SOS.

6)
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čl. Iv
špecifikácia podmienok na realizáciu odborného výcviku v organizácii :

Hotel Poprad s.r"o.
Partizánska 677ll7
05801 Poprad

1) Počet žiakov, ktorí budú vykonávať odborný výcvik :

- odbor kuchár 22 žiakov
- odbor čašník, servírka 2 žiaci

Mená žiakov sú uvedené v rozpise,

2) Termín nástupu na odborný výcvik v školskom roku 2015 l 20t6 : 02,09"20|5

3) Termín ukoněenia odborného výcviku v školskom roku 2015 l 2016 : 31,08,2016

4) Spósob stravovania :

Ó r ganizácia zab ezp eč í mo žno sť strav o v ani a žiakov,

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

6) Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdraviapri odbomom výcviku :

' 
zábezpeóí majster oV a poverený zamestnanec organtzácie,

7) Spósob dodania ochranného oblečenia žiakov :

Zabezpečí SOS"

$ Žiacibudú pracovať pod vedením :

- majster odbornej výchovy Bc.Kaprálová Magdaléna

_ majster odbornej výchovy Mgr.Mihálikova Miroslava

pre odbor čašník, servírka

pre odbor kuchar

inštruktorov OV )- inštruktori uvedení v Prílohe č.1 (menovanie

9) SOŠ zabezpeóí
_ Lausmerňovanie a kontrol u realizácíe praktického vyučovania

( zástupca SOŠ min. 1x mesačne )
- pridelenie žiakov do priestorov organizácie po vzájomnej dohode

10) Organizácia sa zavázuje :--' 
ujiryirooriť podmienky pie zástupcov SOŠ na pravidelnú kontrolnú a qýchovnú Činnosť

žiakov sos

b) spolupracovať so Soš prostredníctvom majstrov a poverených zamestnancov Soš



c) ufuadit' SOŠ za cvičné práce

vl,konál aním odborných činností
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realizované formou poskytovaných služieb a

v danom mesiaci sumu vo v,ýške 166,- Eur

2 /,. l]8. 2015

V Hornom Smokovci, dňa


