
DoHoDA
pre zabezpečenie plnenia uznesení

Zm|uvy č.7l20l5
realizácii odborného výcviku žiakov strednej odbornej školy,

Horný Smokovec 26n Vysoké Tatry

č1.I
Dodržiavanie ustanovení,

vyplývajúcich z ustanovení školských zákonov

SoŠ a orgatttzáciav ktorej sa vykonáva prakticke vyučovanie žiakov sú povinné na

praktickom vyuěovaní doáňiavať ustanóveniazžkonač.245 l 2008 Z.z.(školský zikon)

a nasled., záĚona 18412009 Z.z. o odbornom vzďe!ávaní, zákona 6112015 o odbornom

iiaÁar*i, vyhlášky č. 518/2010 Z.z. avylt.23112009 Z.z. o otganizércii Školského roka.

Na základe uvedeného je potrebné dodĚiavat, najmá nasledovné ustanovenia :

1) praktické 
"yoeo"*iá 

já neoddeliteťnou súčasťoú qýchovy na strednej 9dlornej škole,

uskutočňuje sa ro noln ,po.jenie qýchovy avzdelávlania s praxou, dósledné osvojenie

príslušnýcň zručností ažískané schopnosti vylžívať l praxi.

zl tjJuo.ný výcvik vyučuje majster odbomej qýchovy v j9ho neprítomnosti inštruktori

zrudovzamestnÁo1. Ó.gurri"ácie. Inštrui<tor musí mať odbomú prax minimálne 3 rokY

a stupeň vzdelÁazhodný, alebo vyšší ako stupeň vzdelania,ktory žiak po ukončení

štúdia získa.
3) Praktické vyučovanie _ odborný výcvik žiaci uskutočňujú cvičnou prácou tým,že
- / 

poskytujú.iuzuy alebo vykonávajú odborné činnosti zodpovedajúce Povolaniu a

pru.Óurrýrr, činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania pripravuje.

4) Vyučovácia hodina v zariaďení orgatizácíe tíve 60 minút.

sj v}ooo"ací deň zaéílaspravidla o 8,00 hodine, najskór o 7.00 hodine.
' 

v}uoovací deň žiakov sa končí spravidla do 18.00 hodiny, najneskór do 20.00 hodinY, ,

6) v}učovací deň trvá v prvom a druhom ročníku najviac 6 hodín,

v treťom a štvrtom ročníku maximálne 7 hodín,

l> zi""iiip*Y"r, dvbch hodinách majú minimálne desaťminútovú prestávku a po troch
' 

.,yoró"a"ícň hodinách 15-30 minútóvú prestávku. Prestávky móžu byt'totoŽné

s prestávkami zamestnancov organizácie,

8) Výučovací deň žiakanie je možné rozde|íť na dve alebo viac častí,

Ól Nápr"t ziqý odpočinok médzi koncom jednej azačiatkom druhej smeny musí byt,aspoň 12

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

1O)počas odbomého uýcviku je nepdpustné vysielať žiaka mimo určené pracovisko,

;Í;TŘÁ;6ror. nu jáano tepte3ealÓ, podťa dohodnuqých podmienok jeho poslcYtovania.

i;;ň;;i;i;Ú;;*i praktic^ke vyučovanie vykonávať podťa potrieb organtz.árcie aj

v sobotu, prioom im pňnáIežíňuhrudrre voťno v iný deň tak, aby vyučovanie v tyždní

nepreriÁlo 5 dní. Rozpis nástupu žiakov sa pripraví tak, aby sa o sobotách vYstriedali

všetci pridelení žiací.
13)v deň pracovného pokoja (nedeťa a sviatok) sa nevyučuje. v uvedené dni žiaci nesmú

vykonávať odbomý qýcvik.
14)pri rozpise l.ra.tup,, ziut ov na praktické vyučovanie sa zohťadňuje možnosť dopravného

spoj enia na pracovisko,
s>ťái|t p;;'t""ipoeas praktického vyučovania ry1{ pracovné oblečenie apoužívať

' 
ochranné pracovné pomócky dané predpismi o OBP,



-z-

lQŽiacisú povinní počas praktického vyrrčovaniamať pri sebe zdravotný preukaz, prípadne

ho odovzdať zodpovednému zamestnancovi organízácie alebo majstrovi OV.
17)Posledný kalendárny deň v mesiaci je majster OV povinný predložiť na SOŠ menoslov

žiakov s počtom odpracovaných cvičných hodín v pdslušnom mesiaci.

čl. il

Zab ezp ečenie po dmienok pre realizáciu p raktického vyuČovania.

Organízácia sa zavázlttje zabezpečit' l

- vykonávanie OV v súlade s platnými učebn;ými osnovami,
_ prideťovať prácu žiakom súvisiacu s ich prípravou na budúce povolanie,
_ pre žiakov SOŠ a majstrov odbornej výchovy možnosť stravovania,
- vstup žiakom do prevádzkov}ch jednotiek za účelom realizácie OV,
- pdstup do uvedených priestorov určeným pedagogickým zamestnancom SOS

( majster oV, hlavný majster,zástupc3 riaditeťa pre OV, riaditel] SOU
a osobám poveren;im riaditeťom SOŠ, za účelom realizácie OV a kontroly),

- vhodné podmienky pre dóstojnú realizáciu OV,
_ školenieBOZpovereným zamestnancom organizácie v zaiadení,v ktorom

budú žiaci OV vykonávať,
- pre žiakov vyhovujúce podmienky z hťadiska bezpečnosti a ochrany zdravia

pri práci,požinnej ochrany v rozsahu platnej právnej úpravy,
_ poskytnutie sociálnych priestorov pre prezliekanie žiakov a pedagogických

zamestnancov,
- poskynúť priestory na vykonávanie v;ffiy a inštruktáže,
_ ákceptovat'požiadavku SOŠ na uvoťnenie žiakov zOY z dóvodu plnenia

učebných osnov

Stredná odborná škola zabezpečí :

- teoretické vyučovanie žiakov,
- komplexné praktické vyučovanie žiakov,
- majstra odbornej výchovy, ktoqi bude viesť skupinu žiakov na odbornom

výcviku v prev ádzkových priestoroch or ganizácie,
- vhodné pracormé oblečenie žiakov, a to čašník-servirka :

žiací: čieme nohavice, vesta , biela košela s dlhým rukávom,motýlik
žíaěky : čierna sukňa, vesta, biela blúzka s dlhým rukávom, zásterku
kuchar:
j ednotné kucharske ochranné pracovné oblečenie

- inštruktáĚpre dodržiavanieBOZpri práci apožiamej ochrany v zwiadenÍ,
v ktorom budú OV žiaci vykonávať.
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čl.ilI.

Evidencia a zúčtovanie realizovaných prác

vykonané cvičné práce, s popisom pracovnej činnosti, počtom žiakov,

oápru.on*ý*i nóainami eviáuje majster ov d e n n e do Denníka odborného

výcviku.
podkladom pre mesačné zúčtovanie sú Údaje podťa bodu 1, potwdené oboma

stranami.
podklady pre mesačnú fakturáciu zabezpeéíaodovzďána soš majster ov do

posledněhó pracormého dňa príslušného obdobia,
'ore*r"a"ia uhradí zarcaIizóvané cvičné práce p,rác; žiakov v pdslušnom 

_

mesačnom období mesačnú čiastku vo qýške dóhodnutej v dodatku na PdsluŠný rok,

Mesačná čiastka bude uhradená na zái<ladevystavenej faktúry zo sttanY SOS,. ktorá

il.ra. ,ry.turl,ená najneskór do 4 dňa nasledujúceho mesiaca, po uplynutí zdaniteťného

plnenia.
Úhň; bude realizovaná do dátumu splatnosti faktury ( spravidla je sPlatnosť 14 dní )

v p.ipua. neuhradenia vystavenej faktury do termínu splatnosti, móže sos
po to*to termíne prerušiť vykonávanie odborného qýcviku žiakov v

ř.i"rio.*t oryÁzácie , tý*, že odbomý qýcvikbude obnovlli;až po úhrade
"frktúry 

a to dřom pripísania finančných prostriedkov na účet SoS.
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čt. Iv
Špecifilcícia podmienok na realizáciu odbornóho výcviku v organizácii :

GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
HoRJYf SMoKovEC 21
06201, Vysoké Tatry

1) Počet žiakov, kíorí budú vykonávať odborný výcvik :

- odbor kuchár 24 žiakov
- odbor čašník, servírka 26 žiakov

Mená žiakov sú uvedené v rozpise.

2) Termín nástupu na odborný výcvik v školskom roku 2015 l2016 : 02.09.2015

3) Termín ukončenia odborného výcviku v školskom roku 2015 l 2016 : 31.08.2016

4) Spósob stravovania :

Organízáciazabezpečímožnosťstravovaniažiakov.

5) Sociálne priestory pre žiakov :
šatňa, sprch4 WC

6) Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdtaviapri odbomom qýcviku :

zabezpeěi majster OV a poverený zamestnanec organizácie.
7) Spósob dodania ochranného oblečenia žiakov :

?abezpečí SOŠ.
8) Ziacibudú pracovať pod vedením :

- majster odbornej výchovy Rc. Pitoňáková Mária pre odbor čašník, servírka

- majster odbornej výchovy Bc. kováčiková Anna pre odbor kuchrár

- inŠtruktori uvedení v Pdlohe č.1 (menovanie inštruktorov OV )

9) SOŠ zabezpečí
- na usmerňovanie a kontrolu realizácie praktického vyrrčovania

( zástupca SOŠ min. lx mesačne )
- pridelenie žiakov do priestorov organtzácie po vzájomnej dohode

10) Organlzácia sa zaviizuje :

a) vyťvoriť podmienky pre zástupcov SOŠ napravidelnú kontrolnú a qichovnú činnosť
žiakov soš

b) spolupracovať so SOŠ prostredníctvom majstrov a poverených zamestnancov SOŠ

I



I

c) uhradiť SOŠ za cvičné práce
vykonávaním odborných činností

-5-

realizované formou posky,tovaných služieb a
v danom mesiaci sumu vo výške 200,- Eur

? {. 08, 2015

V Homom Smokovci, dňa


