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DoHoDA
pre zabezpečenie plnenia uzne§ení

Zmluvy č.ltl20l6
realizácii odborného výcviku žiakov strednej odbornej školy oHorný Smokovec 26, Vysoké Tatry

pre školský rok 201812019

čl. I
Dodržiavanie ustanovení,

ryplývajúcich z ustanovení školských zákonov

SOŠ a organizáciav ktorej sa vykonáva praktické r,yučovanie žiakov sú povinné na praktickom
vluČovaní dodrŽiavať ustanoveniazákonač.245 l2008 Z.z. ( školský zákon) anasled., zákona
18412009 Z.z. o odbornom vzdelávari, zéú<ona 6112015 o odbomom vzdelávaní. vyhlášky č.51812010 Z.z. avyhl23112009 Z.z. o organizáciiškolského roka.

Na základe uvedeného je Potrebné dodržiavat'najmá nasledovné ustanovenia :1) Praktické vYuČovanie je neoddeliteťnou súčastáu výchovy na streane; odbornej škole.UskutoČňuje sa v ňom sPojenie výchor,y a vzdelávania s praxou, ddsledné osvojeniepríslušných zručností a získané schopnosti využív ať v praxi.
2) Odborný výcvik vYuČuje majster ÓaUo.n.j výchovy v jeho neprítomnosti inštruktoriz radov zamestnancov organizácie. Inštruktór musí mať oábornri prax ,.rirrirnáln" 3 roky

a stuPeň vzdelania zhodný, alebo vyšší ako stupeň vzdelania,ttor;; ziat po ukončení štúdiaziska.
3) Praktické vYuČ_ovanie - odborný výcvik žiaci uskutočňujú cvičnou prácou tým, že

PoskYtujú sluŽbY alebo vykonávajú odbomé činnosti zodpovedajúce povolaniu apracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania pripravuje.
4) Vyučovacia hodina v zariadeni organizácie trvá 60 -in it.5) Vyučovací deň začína spravidla o 8,00 hodine, najskór o 7.00 hodine.

VYuČovací deň Žiakov sa konČí spravidla do 18.0Ó hodiny, najneskór do 20.00 hodiny. .6) vyučovací deň trváv prvom a druhom ročníku najviac 6 hodirr,
v tret'om a štvrtom ročníku maximálne 7 hodín.

| ŽiaciPo Prvých dvoch hodinách majú minimálne desat'minútovú prestávku a po troch
vYuČovacích hodinách 15-30 minútovú prestávku. Prestávky mózu bý to|ožné
s prestávkami zamestnancov organizácie.

8) vyučovací deň žiaka nie je možné rozdeliť na dve alebo viac častí.
9) NePretrŽitý odPoČinok medzi koncom jednej a začiatkom druhej smeny musí byt, aspoň 12hodín, Nie je možné po odpoludňajšej smene nariadit'rannú smenu.
lO)PoČas odborného výcviku je neprípustné vysielat'žiaka mimo určené pracovisko.IDŽiakmá nárok na;Ódno t"pte;"arÓ, podťa 

"dohodnutých 
podmienok jeho poskytovania.

1TŽiaci sú oPrávneni Praktické vyučovanie vykonávatipodl'a potrieb organizácieaj v sobotu,pričom im prináleží náhradné vol'no v iný deřtak, aby vyučovanie v t5,{dninepresiahlo 5 dní.RozPis nástuPu Žiakov sa pripraví tak, aby sa o soboiácň vystriedali vsetci priáelení žiaci.l3)V deň Pracovného Pokoja (nedeťa a sviatok) sa nevyučuje. V uvede.re arri žiaci nesmúvykonávať odborný výcvik.
14)Pri rozPise nástuPu Žiakov na praktické vyučovanie sa zohťadňuje možnost, dopravnéhospŤnia na pracovisko.
l')Ziaci sú Povinní Počas praktickóho vyučovania nosiť pracovné oblečenie a používať
ochranné pracovné pomócky dané predpismi o OBP.



I6)žiaci sú povinní počas praktického l,r,učovania mat' pri sebe zdravotný preukaz, prípadne

ho odovzdat' zodpovednému zamestnancovi organizácie alebo majstrovi OV.
l7)posledný kalendány deň v mesiaci je majster ÓV povinný predložiť na SOŠ menoslov

žiakov s počtom odpracovaných cvičných hodín v príslušnom mesiaci.

čt. il
Zab ezp eóenie p o dmien ok pre realizáciu praktického vyuČov ania.

Or ganízácia sa zav'ánuje zabezpečiť z

- vykonávanie OV v súlade s platnými učebnými osnovami,
- piid"rovať prácu žiakom súvisiacu s ich prípravou na budúce povolanie,

- p." žiakov SOŠ a majstrov odbomej výchovy možnosť stravovania,

- vstup žiakom do prevádzkoqých jednotiek za úěelom realizácie OV, 
^ ^ x- prísiup do uvedených priestorov určeným pedagogickým zamestnancom SOS

(majsier oV, hlavný majster, zástupca riudit"ru pi" PV, riaditeť SOŠ a osobám

povereným riaditeťom soš, za účelom rea]lizácie ov a kontroly),
- vhodné podmienky pre dóstojnú realizáciu OV,
- školeniégozpovereným zamestnancom organizácie v zaiadenÍ, v ktorom

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

pri práci a požiam$ ochrany v rozsahu platnej právnej úpravy,

- portyt"utie sociálnych priestorov pre prezliekanie žiakov a pedagogických

zamestnancov,
- poskytnúť priestory na vykonávanie výuěby a inštruktáže,

- akceptovať 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, ktoý bude viesť skupinu žiakov na odbornom

výcviku v prevádzkoqich priestoroch orgalizácíe,
- vhodné pracovné oblečenie žiakov a to čašník-servirka :

žíaci: čiirne nohavice, vesta, biela košeťa s dlhým rukávom, mot}lik
žiaěky: ěierna sukňa, vesta, biela bluzka s dlhým rukávom, zásterka

kuchár:
jednotné kuchárske ochranné pracovné obleěenie

- inštruktéůpre dodržiavanieBOZpri práci apožiamej ochrany v zariadeni,

v ktorom budú OV žiaci vykonávať.



1)

2)

3)

4)

5)

čl.ilI
Evidencia a zúčtovanie realizovaných prác

vykonané cvičné práce s popisom pracovnej činnosti, počtom žiakov,
oýlr1;ovanÝmi hodinami eviduje majster oV d 

".r 
r, é do Denníka odbornéhovycvtKu.

podkladom pre mesačné zúčtovartie sú údaje podťa bodu 1, potvrdené oboma
stranami.
podklady pre mesačnú fakturáciuzabezpečí a odovzdána soš majster ov doposledného pracovného dňa príslušného obdobia.
Orgmizácia uhradí zarealizované cvičné práce žiakov v príslušnom _ mesačnomobdobí mesačnú čiastku vo výške dohodrrrrtej v dodatku ia príslušný rok.
MesaČná Čiastka bude uhradená na zélklade výstavenej faktriiy ,o *.á"v Šoš, ktorá
bude vYstavená najneskór do 4 dňa nasledujúceho mesia.u, po uplynutí zdaniteťnéhoplnenia.
Uhrada bude realizovaná do dátumu splatnosti faktúry ( spravidla je splatnos ť 14 dní)V prípade neuhradenia vystavenej faktury do termínu spdtnosti, -óž;Tó§-"" 

'
po. tomto termíne prerušit' vykonávanie odborného výwiku žiakov vpriestoroch organizácie s tým, že odborný výcvik bude obnov ený,ažpo úhradefaktúry a to dňom pripísania finančných prort i.akov na útet sos.

6)

čl. Iv

žiakov
žiakov

žiakov
žiaci

v rozpise

2) Termínnástupu na odborný výcvik v školskom roku 201 8/2018:

3) Termín ukončenia odbomého výcviku v školskom roku20l8/20l9:

03.09.2018

31.08,2019

specifikácia podmienok na realizáciu odborného výcviku v organizácii :

1) Počet žiakov, ktorí budú vykonávať odbomý výcvik :

Prevádzka:

+QUAPARK Poprad
Sportová č.1397ll
058 01 Poprad

- odbor kuchár
- odbor čašník, servírka
mená žiakov sú uvedené v rozpise

Prevádzka:
Hotel HORIZONT
Stará Lesná 178
059 60 Tatranská Lomnica

- odbor kuchár
- odbor čašník, servírka
mená žiakov sú uvedené



4) Spósob stravovania:
Organizáci a zabezpečí možno st' stravovania žiakov.

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

6) OPatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdraviapri odbornom výcviku:
zabezpeči majster OV a poverený zamestnanec orgaii.á"i",

7) Spósob dodania ochranného oblečenia žiakov:
Zabezpečí SOŠ.

$ Žiaci budú pracovat'pod vedením:

Prevádzka :

- majstra odbornej výchovy Mgr. IJubica Glodžáková pre odbor čašník, servírka- majstra odbornej výchovy Bc. Jolana Mušinská pre odbor kuchár

- inštruktorov oV uvedených v Prílohe č. 1 (menovanie inštruktorov oV )

Prevádzka:

kontrolu odborného výcviku a prideťovanie žiakov zabezpeči:- majster odbornej výchovy Mgr. Beáta Sisková pre odbor čašník, servírka- majster odbornej výchovy Mgr. Michaela Smoleňáková p.. oaut," r.uchár

- inštruktorov ov uvedených v prílohe č. 2 (menovanie inštruktorov ov )

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

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

l0) Organizácia sa zavázuje :

a) vYtvorit'Podmienky pre zástupcov SOŠ na pravidelnú kontroln1 3 1,ýchovnú činnost,žiakov soš
b) sPoluPracovat' so SOŠ prostredníctvom majstro\r a poverení-ch zamestnancor. Soš
:],':Y_9:|,l9-',,,u 

.),i:Ť práce- rea-lizo,ané formou posk5to,anjch sluzieb avykonávanímodbornýchčinnostívdanom*".i*i-;,iň;;ďť""";óř,:;;
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