
a) Identifikačné údaje SOŠ v Hornom Smokovei :

Názov :

ZMLUVA č. tv {2015
o realizácii odborného výcviku
žiakov Strednej odhornej školy,

trIorný §mokovec 26} VysokéTatry

stredná odborná škola
Horný Smokovec 26
06201Vysoké Tatry

893552
2021357998
Štatna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava
IBAN: SK98 8180 0000 0070 0051 5380
RNDr.Peter Slančo, riaditeť SOŠ

IČo i
DIČ :
Bankové spojenie :

Zastipené:

b) Identifikačné údaje organizácie :

Názov organizácie : TANKBAR, s.r.o.

Prevádzka:

tČo :
DIČ :
lČ npH :

Bankové spojenie :

Zasťlpená:

B.Nemcovej 3455l44
05801 Poprad
Hotel vila siesta
Nový Smokovec
36447820

SK2020003612
IBAN: SK48 1100 0000 0026 2138 1378

Ing.Katarína Orolínová

vzatvfuajítuto zmluvu orea|izácíipraktického vyučovani4 formou odbornóho výcviku
( ďalej len OV.), žiakov Strednej odbornej školy, Homý Smokovec 26, Vysoké Tatry
( ďalej len SOŠ ) a to v súlade s § 4, bodom 2, Záú<ona'ě.61,12015 Z.z. o odbornom
vzdelávani a príprave ao zmene a doplnení niektor;ích zákonov v uvedených priestoroch
organizácie.

c) Identifikačné údaje pracoviska :

Hotel vila siesta
Nový Smokovec
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d) Forma praktického vyučovania

praktické r,ryučovanie žiakasa vykonáva formou odbomého výcviku , vykonávaním

cvičnej práce a to nácvikom zhotovovania qýrobkov, poskytovaním sluŽieb alebo

vyt<onavanim pracovných ěinností zodpovedajúcich povolaniu, pre skupinu Žiakov vo

vietlcých ročnítov SOŠ, učebných a šfudijných odborov kuchar a čašník - servírka,

hotelóvá akadémia, v priestoroch organiz ácie na určených pracoviskách.

oryanizáciauhradí zirealizované cvičné práce žiakov SOŠ na zéŮďadevystavenej fakturY

,ul.írl,ršn;p mesiac čiastku v sume 0,50 €,za jednu pracovnú hodinu Žiaka.

e) Časový harmonogram praktického vyučovania
Óauorny výcvik sa břde us[utočňovať skupinovou formou v jednotliqých dňoch v rozsahu 6

hodín pi" i. a2. roěník, 7 hodín pre 3. a 4. ročník tj. celkom 30 l 35 hodín tyždenne"

Zaor§anízovanie a vedenie odborného výcviku počas vyučovacieho dňa v priestoroch

orgarttzácíe je zodpovedný majster odbornej qýchovy SOS .

oČborny výóvik sďnevykonáva v čase školou organizovaných podujatí, exkurzií a akcií ,
ktoré súv Š,itud. s plánom práce SOŠ a konzultácií, ktoré sú v súlade s tematickým planom

pre daný ročník.

í) Deň začatiaa deň ukončenia praktického vyučovania

V školskom roku sa odborný výcvik sazaéina 02.09. a koněí 31.08"

g) Počet žiakov , ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní

Počet žiakov, ktorí budú vykonávat'odbomý výcvik :

- odbor kuchar : ..................... 2
- odbor čašník , servírka : ........................ 2
- odbor hotelova akadémia : .......................

h) Počet majstrov odbornej výchovy podl'a § 8, odseku 3o b, zákonač.6112015
Počet inštrukíorov : 0
Počet majstrov odbornej qýchovy : 2

i) Počet majstrov odbornej výchovy podl'a § 8, odseku 4,zákonač.6112015
Počet majstrov odbomej qýchovy : 0

j) Spósob účasti inštruktora na hodnotení žiaka
Bez inštrrrktorov.

k) Hmotné zabezpečenie žiaka
- SOŠ zabezpeči vhodné pracovné oblečenie pre žiakov
-Orgatttzácíazabezpeéímožnosťstravovaniažiakov
- Organizáciazabezpečí pre žiakov šatne na prezliekanie a hygienu.

l) Finančné zabezpečenie žiaka
Nadvtizne na to, ie žiacivykonávajú cvičné práce a to nácvikom zhotovovania výrobkov,

poskytovania služieb alebo vykonávaním pracovných ěinností zodpovedajúcich Povolaniu,
sa fi nančné zabezpeéeníe žiaka nepo skytuj e.
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m) OPatrenia na zaistenie bezpeČnosti a ochrany zdravia pri praktickom lyučovaní

- školenie BOZ povereným zamestnancom organizácie ,
- školenie BOZ majstrom odbomej výchovy,

n) Spósob ukončenia zmluvného vzt'ahu
zmluv a sa uzatv ára na dobu neurč itú,
Zmluvné strany móžu vypovedat'zmluvu vzájomnou dohodou, alebo písomnou výpoveďou
s výpovednou lehotou najmenej jecien mesiac.
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v Hornom smokovci dňa

Stredn{ odbomá !!ďr


