
DoHoDA
pre zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č. 3/2018

o rea|wácii odborného výcviku žiakov Strednej odbornej školy hotelovej ,
Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

pre školský rok 2018/2019

čl. I
Dodržiavanie ustanovení, vyplývajúcich z ustanovení školských zákonov

SOŠ a organizáciav ktorej sa vykonáva praktické rryučovanie žiakov sú povinné na praktickom
vyuěovaní doďržíavať ustanoveniazákonaě.245 l 2008 Z.z. ( školský zákon ) a nasled., zákona
18412009 Z.z. o odbornom vzdelávaní, zákona 6112015 o odbornom vzdelávaní. vyhlášky č.

518/2010 Z.z. avyhl.23112009 Z.z. o organizácíi školského roka.

Na základe uvedenóho je potrebné dodržiavat'najmá nasledovné ustanovenia :

1) Praktické vyučovanie je neoddeliteťnou súčasťou výchovy na strednej odbomej škole.
Uskutočňuje sa v ňom spojenie výchovy avzdelávartia s praxou, dósledné osvojenie
príslušných zručností a získarté schopnosti využívať v praxi.

2) Odborný výcvik vyučuje majster odbornej výchovy v jeho neprítomnosti inštruktori
zradov zamestnancov organizácie. Inštruktor musí mať odbornú prax minimálne 3 roky
a stupeň vzdelariazhodný, alebo vyšší ako stupeň vzde|ania, ktorý žiakpo ukončení
štúdia získa.

3) Praktické vyučovanie - odborný výcvik žiaci uskutoěňujú cvičnou prácou ým, že
poskytujú služby alebo vykonávajú odborné činnosti zodpovedajúce povolaniu a
pracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania pripravuje.

4) Vyučovacia hodina v zariadeni organizácíe trvá 60 minút.
5) Vyučovací deň zaěina 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 twáv prvom a druhom ročníku najviac 6 hodín,
v treťom a štvrtom ročníku maximálne 7 hodín.

| Žiacípo prvých dvoch hodinách majú minimálne desaťminútovú prestávku a po troch
vyučovacích hodinách 15-30 minútovú prestávku. Prestávky móžu byt totožné
s prestávkami zamestnancov organizácie,

8) Vyučovací deň žiaka nie je možné rozdeliť na dve alebo viac častí.
9) Nepretržitý odpočinok medzi koncom jednej azaěíatkom druhej smeny musí byt'aspoň 12

hodín.
Nie je možné po odpoludňajšej smene nariadiť rannú smenu.

lO)Počas odbomého výcviku je neprípustné vysielať žiaka mimo určené pracovisko.
|I)Ziak má narok na jedno teplé jedlo, podťa dohodnutých podmienok jeho poskytovania.
l2)Žiaci sú oprávnení praktické vyučovanie vykonávať podťa potrieb organizácíe aj

v sobotu, pričom imprináIeží néhradné voťno v iný deň tak, aby vy.rrčovanie v týžďni
nepresiahlo 5 dní. Rozpis nástupu žiakov sa pripraví tak, aby sa o sobotách vystriedali
všetci pridelení žiaci.

13)V deň pracovného pokoja (nedeťa a sviatok) sa nevyučuje. V uvedené dni žiaci nesmú
vykonávať odborný výcvik.

14)Pri rozpise nástupu žiakov na praktické vyrrčovanie sa zohťadňuje možnosť dopravného
spojenia na pracovisko.

I)Žiaci sú povinní počas praktického vyučovania nosiť pracovné oblečenie apouživať
ochrarrné pracovné pomócky dané predpismi o OBP.



- -.L.t1lZiaci sú povinní počas praktického vyučovania nrat'pri sebe zdravotný preukaz, prípadne

ho odovzdat' zodpovednému zamestnancovi organizácie alebo maistrovi OV.
l7)Posledný kalendány deň v mesiaci je majster O\,' pol inrr1- predložit'rra SOŠ menoslov

žiakov s počtom odpracovaných cvičných hodín l príslušrron mesiaci.

čl. il
Zab ezp ečenie p o dmien ok pre realizáciu p raktického vyuČovania.

Or ganizácia sa zav ázuje zab ezp ečit' :
- vykonávanie OV v súlade s platnými učebnými osnovami,
- pridel'ovat'prácu žiakorn súvisiacu s ich prípravou na budúce povolanie.
- pre žiakov SOŠ a majstrov odbornej výchovy možnosť stravovania,
- vstup žiakom do prevádzkových jednotiek za účelom realizácie OV,
- prístup do uvedených priestorov určeným pedagogickým zamestnancom SOS

( majster OV, hlavný majster,zástupc3 riaditel'a pre OV, riaditeť SOU
a osobám povereným riaditefom SOS, za účelom realizácie OV a kontroly).

- vhodné podmienky pre dóstojnú realizáciu OV.
- školenieBOZpovereným zamestnancom orgatrizácie v zariaden| v ktorom

budú žiaci OV vykonávat',
- pre žiakov vyhovujúce podmienk.v z hl'adiska bezpečnosti a ochrany zďravia

pri práci,požiarnej ochrany v rozsahu platnej prár,nej úpravy,
- poskytnutie sooiálnych priestolo\l píe prezliekanie žiakov a peclagogickýclr

zamestnancov,
- poskytnút'priestory na vykonávanie výuky a inštruktáže,
_ akceptovať 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 bude viesť skupinrr žiakov na odbornom

výcviku v prevádzkovýclr priestoroch organizácie, vhodné pracovné oblečenie
žiakov, a to čašník-servirka :
žiaci: čierne nohavice, vesta . biela košela s dlliým rukávom,motýlik
žiačky: čierna sukňa. vesta. biela blúzka s dlhým rukávonr. zásterku
krrchár :

jednotné kuchárske ochranné pracovné oblečenie
- inštruktáž pre dodržiavanie BOZ pri práci a požiarnej ochrany v zariadenÍ.

v ktorom budú OV žiaci vykonávat'.

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

Sídlo spoločnosti: ESN facility, s.r.o.

Tatranská 610ll49
059 52 Veťká Lomnica

Prevádzka: Hotel Kukučka 14646,059 60 Tatranská Lomnica

1) Počet žiakov, ktorí budú vykonávat'odborný 1,ýcvik :

- odbor kuchár 1 žiak
- odbor čašník, servírka ...0.. žialrov



Mená žiakov sú uvedené v rozpise.

2) Termín nástupu na odborný výcvik v školskom roku 201 812-019:
3) Termín ukončenia odborného výc,ikrr v ško]skonl rokLr 201 8/2019:
4) Spósob stravovania :

O r ganizácia zab ezp e ěí možno st' stravovani a ži akov.

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

6) opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdraviapri odbornom výcviku :
zabezpe č í m a í ster o V a pá ve,.-nl' ru r.rtnan ec organ i zác i e.7) Spósob dodanla o.rlru*ino 

"tr.iál" žiakov :Zabezpečí SOŠ hotelová

$ Žiaci btrdú pracovat'pod vedením :- dohl'ad
- inštruktori ,'i§fi:Ť.Í;^;;:i á;;i;,;Í,.Í;)lffiT;i"'

9) SOŠ hotelová zabezpečí

In§H§'oovanie 
a kontrolu realizáciepraktického vyučovania (,zástupcaSoš min. lx- pridelenie žiakov do priestor ov organizácie po vzájomrrej dohode

10) Organizácia sa zavázuje :

;]J'T§;',:ť""jt'á"Šť"fi:ástupcov SoŠ hotelová na pravidelnú kontrolnťr a výchovnťr

3|ŠiiTi:colat's 
SoŠ r'otJoua prostredníctvom majstro, a povererrých zamestnanco,

c) uhradit' SoŠ za cviČné Práce realizované fornrou poskl tor ailí.ch služieb a 1.1 konár anínl
odborných činností v danom mesiaci sumu vo r.ýške ....1',,..'..,'....Í.|.'..,:!.',:,,:=.,..,

V Hornonl Snrokovci. clňa 08.1 1.]0]8

01.12.2018

3 ] .08.2019


