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DoHoDA
pre zabezpečenie plnenia uznesení

Zmluvy č. 13/2015
realizácii odtlorného výcviku žiakov Strednej odbornej školy ,

Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

pre školslrý rck 201812019

čl. I
Dodržiavanie ustanovení,

sošaorgaruzácia""3"i'##ff i?Y;.Xlť#ilÍ;fffi lfi *1",irovinnénapraktickom
vYuČovaní dodrŽiavať ustanoveni azéů<onaě.245 l 2008 Z.z. ( školsl"ý zako" ) a naslLd., zékona
18412009 Z.z- o odbornom vzdelávaní,zákona&DaI5 o odbomom vzdelávani, vyhlášky č.
518/2010 Z.z. avyhl 23112009 Z.z. o organiz4cii školského-roka.

Na základe uvedeného je potrebné dodržiavat'najmá nasledovné ustanovenia :1) Praktické vYrČovanie je neoddelitelhou súčastbu r^_ý,chovy na strednej odbomej škole.
UskutoČňuje Sa v ňom spojenie výchovy a vzdeláiarriu , p.*o,r, d§sledné oJvojenie
pdslušných znrčností a ziskarÉ schopnosti vyllživ ať v praxi.

2) Odborný výcvik vyučuje majster odbornej qýchov5. v jeho nepdtomnosti inštrrrktori
z radov zamestnancov organizácie. Inštruktor musí mať odbornú irax minimálne 3 roky
a sfuPeň vzdelania zhodný, alebo vyšší ako sfupeň vzdelarttqktoď Xutpo ukoněení štúdia
získa.
Praktické vYuČovanie - odborný výcvik žiaci usktrtočňujú cl,ičnou prácou tým, že
Poskltujú sluŽbY alebo vykonávajú odborné činnosti zodpovedajúcL povolaniu a
pracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania pripravuje.
Vyučovacia hodina v zaiadení organizácie trvá 60 minút.
Vyučovací deň začína 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.
vyučovací deň trvá v prvom a druhom ročníku najviac ó hodí,r,
v tret'om a štvrtom ročníku maximálne 7 hodín.
Žiaci Po Prvých dvoch hodinách majú minimálne desat'minútovú prestávku a po troch
vYuČovacích hodinách 15-30 minťttor,ťr prestávku. Prestávky móžlr bl,t,totožné
s prestál,kami zamestnancov organizácie,
\',, Llčtlr:icl ,Jeli žllkl llte 

_j e llle žlle r..zrle]it' na ji e alebr-, i iac časti.
NePretrŽitý odPoČinok medzi koncom jednej a začiatkom druhej smeny musí by,t, aspoň 12
hodín.
Nie je možné po odpoludňajšej smene nariadiť rannú smenu.

10)PoČas odborného '"ýcviku je neprípustné vysielať žiakamimo určené pracovisko.
ttlŽiakmá narok na jódno t.pte3"Otá, podl'a dohodnutých podmienok jeho poskytovania.
I2)Žiaci sú oprávneni prakticlé vyučovanie vykonávař poára potrieb orgarttzácie aj

v sobotu, PriČom im prináležínáluadné voťno v iný dáň tak, aby rryuoávanie v týždru
nePresiahlo 5 dnÍ. RozPis nástupu žiakov sa pripraví tak, aby sa o sobotách vystriedali
všetci pridelení žiaci.

13)V deň Pracovného pokoja (nedefa a sviatok) sa nevyučuje. V uvedené dni žiaci nesmú
vykonávat' odbomý výcvik.

14)Pri rozPise nástuPu žiakov na praktické vyučovanie sa zohťadňuje možnost'dopravného
spojenia na pracovisko.

3)

4)
5)

6)

7)

8l
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I5)Ziaci sú Povinní počas praktického vr Llčtr\ anil :l...it' pracovné oblečenie a používat'
ochranné pracovné pomócky dané predpisnlr .l OBP.

l6)Ziaci sú povinní počas praktického r vučor ania nlat'pri sebe zdravotný preukaz, prípadne
ho odovzdat'zodpovednému zamestnanct.r i organizácie alebo majstrovi oV.

17)Posledný kalendárny deň v mesiacije nlrlster O\- povinný predložit'na SOŠ menoslov
žiakov s počtom odpracovaných ct ičnrch ht-,dín r príslušnom mesiaci.

čLn
Zab ezpeČenie podm ienok pre realizáciu praktického vyučovania

Or garuzácia sa zav'ázaje zabezpečit' :

- vykonávanie OV v súlade s platn;ir,ni učebn;imi osnovami,
- Pridel'ovať prácu žiakom súvisiacu s ich pdpravou na budúce povolanie,
- Pre Žiakov SOŠ a majstrov odbomej vYchový možnosť stravovania,
- vstup Žiakom do prevádzkových jednotíekzaúčelorn realiácie oV,
- pdstup do uvedených priestorov určen;fm pe.tagogick;ýrn zarnestnancom SOŠ

( majster OV, hlavný majster,zástupca riadite|a pre OV, riaditet SoU
a osobám poveren;fm riaditel'om SOŠ, za účelom realizácie OV a kontroly).

- vhodné podmienky pre dóstojnú realiáciu OV,
- školenieBOZ povereným zamestnancom organiáciev zaiadení, v kíorom

budú žiaci OV vykonávať,
- Píe Žiakov vyhovujúce podmienky z hťadiska bezpečnosti a ochrany zdtavia

pri práci,požiamej ochrany v rozsahu platnej právnej úpravy,
- Poskytnutie sociálnych priestorov pre prezliekanie žiakov a pedagogických

zamestnancov,
- poskynúť priestory na lykonávanie výuky a inštruktáže,
- akcePtovať požiadavku SOŠ na uvoťnenie žiakov z OY z dóvodu plnenia

učebných osnov

Stredná odborná škola zabezpeóí:

- teoretické vyučovanie žiakov,
- komplerné praktické r,r,trčovanie žiakor,.
- nla.i strl ůdbr_]l1la_j ....ah..t r. l:tr.Ii il,.ij: ., ie_;t' _.kupiilu ziakoi na o,jbonron1

r,ýcl.iku r prer ádzkol,ých priestoroch organizácie,
- vhodné pracovné oblečenie žiakov, ato čašník-servirka :

žiaci : čierne nohavice, vesta , biela košela s dlhým rukávom,motýlik
žiačky : čierna sukňa, vesta, biela blúzka s dlhým rukávom, zásterku
kuchár:
jednotné kuchárske ochranné pracovné oblečenie

- inštruktážpre dodržiavaníeBOZ pri práci a požiarnej ochrany v zariad,ení,
v ktorom budú ov žiaci vvkonávat'.



specifikácia podmienok na realizáciu odborného r-í.cr.iku r. organizácii :

I

čl. III
Evidencia a zúčtor anie realizor.aných prác

1) vykonané cvičné práce , s popisonl praco\ nej činnosti, počtom žiakov.
odPracovanými hodinami el,iduje nla_ister o\: d e n n e do Ď;;ji;"dborného
výcviku.

2) Podkladom Pre mesačné zúčtor anie sú údaje podl'a bodu 1, potvrdené oboma
stranami.

3) PodkladY Pre mesaČnú fakturáciu zabezpečí a odovzdá na Soš majster oV do
posledného pracovného dňa príslušného obdobia.

4) Organizácia uhradí za realizol,ané cl ičné práce práce žiakov l. príslušnom _
mesaČnom období mesaČnú Čiastku vo r,íške dohodnutej v dodatku na príslušn! rok.5) Mesačná čiastka bude uhradená na základ,e vystar.enej faitúr1, ,o ,,.un1] Soš,"tt;;;
bude vYstavená najneskór do 4 dňa nasledujúceho mesiaca, po uplynutí zJanitelného
plnenia.
Uhradabude realizovaná do dátumu splatnosti faktúrr,( spravidla je splatnost, 14 dní )6) V prípade neuhradenia \-r §{31313j takiťrr. do terrrlínr_r rplátnorti. niOz. SOš
L]O t(rnlto tenllíne prerr_ršit' \ \ kLrná\-anie crdbornelte. r rcr iku žiakor r
priestt,,roch organizácie s t}nl. že odbornr rrurik bu,le otnoren\ až po últa,.le
t-aktúr} a to dňonl pripísania t-inančních pro_.triedkor na úe et SÓŠ.

čI. I\,

Hotel*** Sobota
Kežmarská 988/15
05801 Poprad - Spišská Sobota

1) Počet žiakov, ktorí budú vykonávať odbomý qýcvik :

- odbor kuchár
- odbor čašník, servírka

žiakov
žiakov

2)

3)

4)

5)

6)

J,lena žiai.cr sú ur edene l rczpise.

Termín nástupu na odborný výcvik v školskom roku 201 8l2Ol9 :

Termín ukončenia odborného výcviku v školskom roku 201 8l2O19

Spósob stravovania :

O r ganizácia zab ezp e čí m o žno st' stravovani a žiakov .

Sociálne priestory pre žiakov :
šatňa, sprcha, WC

opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdraviapri odbornom
zabezpečí majster OV a poverený zamestnanec organlzácie.

03.09.2018

: 31.08.2019

výcviku:



7)

8)

Spósob dodania ochranného oblečenia žiaktr :
Zabezpečí SOŠ.

Žiaci budú pracovat'pod vedenínl :

- majster odborne-j výchov1' }Ígr. tubica Glodžáková pre odbor čašník, servírka
- majster odbornej výchovl, Bc. \Iušinská Jolana pre odbor kuchár

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

9) SOŠ zabezpečí
- na usmerňor-anie a kontrolu realizácie praktického r,l,učo.'ania( zástupca SOŠ min. 1x mesačne )- pridelenie žiakov do priestorov oíganizácie po vzájomnej dohode

10) Organizácia sa zavázuje:
a) rrtvoriť Podmienkl-Pre zástupcol, SoŠ na prar-idelnú kontrolnú a rýchornú čirrnosťžakor-SOŠ

b) spolupraco,at'so soš prostredníct*,om majstrol-a por-erených zamg§tnancov soš
c) uhradiť SoŠ za cl,ičné práce realizované formou pos§rol-aný-cb slrrfig} 6l1.konát-anímodborný-ch činností r,danóm mesiaci sumu \-o rrňi-io.- r*

V Hornom Smokovci, rlňa 25.06.2018


