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DoHoDA
pre zabezpečenie plnenia uznesení

Zmluvr č. 13/2015
realizácii odborného výcviku žiakov Strednej odbornej školy ,

Horný Smokor-ec 26, Vysoké Tatry

pre školskí rok 201712018

čl. I
Dodržiavanie ustanovení,

soš a organizácia" ojJlďYJ;iř;i:*ňi"?,T."i;lilXf"|ťXí§X"ňovinné napraktickom
vYuČovaní dodrŽiavat'ustanoveni azákonač.245 2008 Z.z. ( školský .ikon) a nasled., zákona
18412009 Z.z. o odbornom vzdelávaní, zákona 6112015 o odbornom vzdelávaní, vyhlášky č.
51812010 Z.z. avyhl.23I/2009 Z.z. o organizáctt školského roka.

Na základe uvedeného je potrebné dodržiavat'najmá nasledovné ustanovenia :l) Praktické vYuČovanie je neoddelitel'nou sťrčastbu výchovy na strednej odbornej škole.
UskutoČňuje Sa V ňom spojenie výchovy a vzd,elávania , p.u"or, d§sledné osvojenie
príslušných zručností a získané schopnosti vružívat' v praxi.

2) Odborný výcvik vYuČuje majster odborne.j výchovy v jeho neprítomnosti inštruktori
z radoY zamestnancov organizácie. Inštruktor musí mať odbornú prax minimálne 3 roky
a stuPeň vzdelaniazhoclný, alebo vyšší ako stupeň vzd.elania,ktory ziak po ukončení štúdia
získa.

3) Praktické vYuČovanie - odborný výcvik žiaci uskutočňujú cvičnou prácou tým, že
PoskYtujú sluŽbY alebo vykonávajú odborné činnosti Žodpovedajťrce povolaniu a
pracovným činnostiam. pre ktoré odbor vzdelár ania pripravu.je.

4) vytrčovacia hodina v zariadeni organizácie trr á 60 minút
5) Vyučovací deňzačína 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 ttváv prvom a druhom ročníku najviac 6 hodín,

v ttet'om a štvrtom ročníku maximálne 7 hodín.
/) Llacl Po Prvých dvoch hodinách majú minirnálne desat'minútovú prestávku a po troch

VYuČovacích hodinách 15-30 minútovťr prestár,ku, Prestávky móžu byt, totožné
s prestávkami zamestnancov otganizácie.

8)
9)

vyučovací deňžiakanie je možné rozdelit'na dr.e alebo viac častí.
NePretrŽitý odPoČinok medzi koncom jednej a začiatkom druhej smeny musí byt aspoň 12
hodín.
Nie je možné po odpoludňajšej smene nariadit'rannťt smenu.

1O)PoČas odbomého výcviku je neprípustné vysielať žiaka mimo určené pracovisko.
lDŽiakmá nárok na jědno t.pte;"atÓ, podfa dohodnutých podmienok jeho poskytovania.l)Žiaci sú oPrávnení prakticile vyueov-anie vykonávai poára potrieb organizácie aj

v sobotu, PriČom imprináleŽÍ náhradné voťno v iný deň tak, aby vyučóvanie v týžďni
nePresiahlo 5 dnÍ..RozPis nástupu žiakov sa pripráví tak, aby sa o sobotách vystriedali
všetci pridelení žiaci.

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

14)Pri rozPise nástupu žiakov na praktické vyučovanie sa zohl,adňuje možnost, dopravného
§poj enia na pracovisko.

l')Ziaci sú Povinní poČas praktického vyučovania nosiť pracovné oblečenie apoužívať



ochranné pracovné pomócky dané preopls::.. .. OBP.
l6)Ziaci sú Povinní Počas praktického \ \ 11.:1-. ::._] mat' pri sebe zdravotný preukaz,prípadne

ho odovzdat'zodpovednému zamestnan.--,. . ,:-.ltlizácie alebo *u;st.árri ov.
17)Posledný kalendárny deň v mesiaci ie n:, _- ;: (_l\ por inný prealóziť na Soš menoslov

žiakov s počtom odpracovaných cvičnrch ::i:lll r príslušnom mesiaci.

čl. II
ZabezPeČenie podmienok pre realizáciu praktického vyučovania

Organizácia sa zavázuje zabezpečit' :

- vykonávanie OV v súlade s piatnrnri rrčebnými osnovami,
- Pridefovat'prácu žiakom súvisiacu s ich prípravou na budúce povolanie,
- Pre Žiakov SOŠ a majstrov odbonrej q;cňovy možnost' stravovania,
- vstuP Žiakom do prevádzkových.jednotiek za účelom realizácie oy ,- PrístuP do uvedených priestorov určeným pedagogickým zamestnancom Soš

( majster OV, hlavný majster,zástllpca riaditel'a pre OV, riaditel' SoU
a osobám povereným riaditel'om SOŠ, za účelom realizácie OV a kontroly),- vhodné podmienky pre dóstojnú realizáciu OV,

- Školenie BOZpovereným zamestnancom organizácie v zariadení,v ktorom
budú žiaci OV vykonávat',

- Pre Žiakov vyhovujúce podmienk1 z hfadiska bezpečrrosti a ochrany zdtavia
pri práci,požiarnej ochrany v rozsahu platnej právnej úpravy,

- PoskYtnutie sociálnych priestolov pre prezliekanie žiakov a pedagogických
zameStnancov,

- poskytnút'priestory na vykonál,anie r,ýuky a inštruktáže,
- akcePtovaí' požiadavku SOŠ na uvol'nenie žiakov z OY zdóvodu plrrenia

učebných osnov

Stredná odborná škola zabezpečí:

teoretické vyučovanie žiakov,
komplexné praktické vyučovanie žiako,,,,
majstra odbornej výchovy, ktorý bude viest'skupinu žiakov na odbornom
výcviku v prevádzkových priestoroch or ganizácie,
vhodné pracovné oblečenie žiakor,. a to čašník-servirka :
žiaci : čieme nohavice, vesta , biela košela s dlhým rukávom,motýlik
žiačky: čierna sukňa, vesta, biela blúzka s dlhým rukávom, zásterku
kuchár :

jednotné kuchárske ochranné pracovné oblečenie
inštruktáž pre dodržiavanie BOZ pri práci apožiarnej ochrany v zariadení,
v ktorom budú OV žiaci vvkonár,at'.



čl. IIl
Evidencia a zúčtor anie realizovaných prác

1) Vykonané cvičné práce , s popisotl] pr:..1\ nej činnosti, počtom žiakov,
odpracovanými hodinami eviduje nlajs,t;: o\: d e n n e do Denníka odbornéhovýcviku.

2) Podkladom pre mesačné zúčtovanie sťi t:j-le podl'a bodu 1, potvrdené oboma
stranami.

3) PodkladY Pre mesačnú fakturáciu zabezpeč í a odovzd,ána Soš majster oV doposledného pracovného dňa príslušného obdobia.
4) organizácia uhradí zarealizované cvičné práce práce žiakov v príslušnom -mesaČnom období mesačnú čiastku vo r lške dóhodnutej v dodatku nu |.i.tusný rok.5) MesaČná Čiastka bude uhradená na záklaáe \ \,stavenej rannry zo strany SÓŠ,^'tr;;;

bude vYstavená najneskór do 4 dňa nasledujúceho ňsiaca, po uplynúi rÁrrit.l,nehoplnenia.
Uhrada bude realizovaná do dátumusplatnosti faktúry ( spravidla je splatnost, 14 dní )6) V PríPade neuhradenia vystavenej fakiLirl,clo termínu splátnosti, *"oz.'soŠ-
po tomto termíne prerušit' vykonávanie odborného výwiku žiakov v
Priestoroch organizácie s tým, že odbomí, r,ýcvik bude obnov ený ažpo ťrhraclefaktúry a to dňom pripísania finančných p.oitri.dkov na rreet SóŠ. 

r - '--''

špecifikácia podmienok na .."k;Lildborného výcviku v organizácii :

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

1) Počet žiakov, ktorí budťr vvkonávat'odbornr r ícr ik :

Mená žiakov sú uvedené v rozpise.

2) Termírr nástupu na odborrrý výcvik v školskoln rokr-r 20l 7l2OI8 :

3) Termín ukončenia odborného výcviku v školskom roku 201 712018

4) Spósob stravovania :

O r ganizácia zab ezp e čí možno st' stravo vani a ži ako v.

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

6) OPatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdtaviapri odbomom výcviku :

zabezpečí majster ov a poverený zamestnane c organizácie.

- odbor kuchár 4
- odbor čašník, servírka 3

žiakov
žiakov

04.09.2017

: 3 1 .08.2018



7) Spósob dodania ochranného oblečenia ž::,-, ,

Zabezpečí SOŠ"
8) Ziacibudú pracovat' pod vedením :

- majster odbornej výchovY Bc. Kaprálor á }Iagdaléna pre odbor čašník, servírka

- majster odbornej výchovy Bc. }Iušinská Jolana pre odbor kuchár

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

9) SOŠ zabezpečí
- na usmerňovanie a kontrolu realizácie praktického vyučovania( zástupca SOŠ min" 1x mesačne )
- pridelenie žiakov do priestorov oíganizácie po vzájomnej dohode

10) Organizácia sa zavázuje z

a) vývorit'PodmienkY pre zástupcov SoŠ na pravidelnú kontrolnú a výchovnú činnost,žiakov soš

b) sPoluPracovat'so SOŠ prostredníctvom nrajstrov a poverených zamestnancov Soš

c) uhradit' SOŠ za cvičné práce
vl,konávaním odbornÝch činností

realizované tbrmou poskytovaných služieb a
v danom ntesiaci sumll vo výške 80.- Er_rr

Y Hornom Snlokor ci. dňa 11.oí.Ia(+


