
DoHODA
pr e zabezpečenie plnenia uznesení

Zmluvy č.5l20l5
realizácii odborného výcviku žiakov strednej odbornej školy,

Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

č1.I
Dodržiavanie ustanovení,

vyplYvajúcich z ustanovení školských zákonov

SOŠ a orgarizáciav ktorej sa vykonáva praktické vyučovanie žiakov sú povinné na
praktickom vyučovaní dodržiavať ustanoveni a zékona ě.245 l 2008 Z.z. (školský záů<on)
a nasled., zál<ona 18412009 Z.z. o odbornom vzdelávari, zákona 6112015 o odbornom
vzdelávaní, vyhlášky č. 518/2010 Z.z. avyhl 23112009 Z.z. o orgatizácii školského roka.

Na základe uvedeného je potrebné dodržiavat'najmá nasledovné ustanovenia :

1) Praktické vyučovanie je neoddelitel'nou súěasťou výchovy na strednej odbomej škole.
Uskutočňuje sa v ňom spojenie výchovy avzdelávania s praxou, dósledné osvojenie
pdslušných zručností a získané schopnosti vytlžívať v praxi.

2) Odborný výcvik vyučuje majster odbomej výchovy v jeho neprítomnosti inštruktori
zradov zarrcstnancov organizácie. Inštruktor musí mať odbornú prax minimálne 3 roky
a stupeň vzdelaniazhodný, alebo vyšší ako stupeň vzdelartia,ktorý žiakpo ukončení
štúdia získa.

3) Praktické vyučovanie - odborný výcvik žiaci uskutočňujú cvičnou prácou tym, že
poskyttljú služby alebo vykonávajú odborné činnosti zodpovedajúce povolaniu a
pracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania pripravuje.

4) Vyučovacia hodina v zariadení organizácie trvá 60 minút.
5) 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. .

6) Vyučovací deň trvá v prvom a druhom roěníku najviac 6 hodín,
v treťom a štvrtom ročníku maximálne 7 hodín

| ŽÍacípo prv}ch dvoch hodinách majú minimálne desat'minútovú prestávku a po troch
vyuČovacích hodinách 15-30 minútovú prestávku. Prestávky móžu byt'totožné
s prestávkami zamestnancov organizácie.

8) vyučovací deň žiakanie je možné rozdelit'na dve alebo viac častí.
9) NepretrŽitý odpočinok medzi koncom jednej azačiatkom druhej smeny musí byt'aspoň 12

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

1O)Počas odborného výcviku je nepťpustné vysielať žiaka mimo určené pracovisko.
ttlŽiaLmá narok na jedno teptO;eatÓ, podťa dohodnutých podmienok jeho poskytovania.
I2)Žiaci sú oprávneú prakticŘe vyrčovanie vykonáv# poáru potrieb &gÁzacie aj

v sobotu, priČom Ímprínáleží náhradné voťno v iný deň tak, aby vyučovanie v tyždni
nePresiahlo 5 dnÍ. Rozpis nástupu žiakov sa pripraví tak, aby sa o sobotách vystriedali
všetci pridelení žiaci.

13)V deň pracovného pokoja (nedeťa a sviatok) sa nevyučuje. V uvedené dni žiaci nesmú
vykonávať odbomý qf cvik.

14)Pri rozpise nástupu žiakov na praktické vyučovanie sa zohl'adňuje možnosť dopravného

§pojenia na pracovisko.
Ií)Ziaci sú povinní počas praktického vyučovania nosiť pracovné oblečenie a používať

ochranné pracol,né pomócky dané predpismi o OBP.
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tQžiacisú povinní poěas praktického vyuěovania *ul ql sebe zdravotn,ý preukaz, pdpadne

ho odovzdať zodpovednému zamestrancovi organizácie alebo majstrovi OV.

17)posledný kalendárny deň v mesiaci je majster Óv povinný predlóžit,na soš menoslov

žiakov spočtom odpracovaných cvičných hodín v príslušnom mesiaci,

čl. il

Zab ezpečenie podmien ok pre realizáciu praktického vYuČovania.

Organzácia sa zav ázaje zabezp ečiť :

-vykonávanieoVvsúladesplatnýmiučebnýmiosnovami,
- piid"ror,.ať pra9u žiakom súvisiacu s ich pdpravou na budúce povolanie,

- p.. žiakov ŠoŠ u majstrov odbornej výchovy moŽnosť stravovania,
_ vsfup žiakom do prwádzkových jednotiekzaúčelom realizácie OV, 

^^x- prísiup do uveden;lch priestoiov určeným pedagogickým zamelJnancom SOS
( *a.lste. oV, hlavný majster,zástupca riaditeťa pre OV, riaditeť SOU

a osobám poveren;ým riabiterom SOŠ, za účelom rea|izácie OV a kontrolY),

- vhodné podmienky pre dóstojnú realizáciu OV,
_ školeni Ógozpoveien;im zamestnancom organizácie v zaňadeni, v ktorom

budú žiaci OV vykonávať,
_ pre žiakov vyhovujúce podmienky z hťadiska bezpeěnosti a ochranY zdravia

pripráci,poŽiamejochranyvrozsahuplatnejprávnejúpravy,
- porkytŇie sociáinych priestorov pre prezliekanie žiakov a pedagogickYch

zamestnancov,
-poskytnúťpriestorynavykonávanievýukyainštruktaže,
- akceptovať požiadávtu ŠOŠ na uvoťnenie žiakov zOY z dóvodu Plnenia

učebných osnov

Stredná odborná škola zabezpeči z

- teoretické vyučovanie žiakov,
- komplexné praktické vyučovanie žiakov,
- majstra odbórnej výchovy, ktorli bude viesť skupinu žiakov na odbornom

výóviku v pr ev ádzkoqých priestoroch ot ganizácíe,
_ vhodné pracovné oblečenie žíakov, a to čašník_servirka :

žiací: čierne nohavice, ve§ta, biela košela s dlhým rukávom,mofýlik
žiačky: čierna sukňa, vesta, bielablúzka s dlhým rukávom, zásterku

kuchar:
jednotné kucharske ochranné pracovné oblečenie

- inštruktáň predodržiavanieBOZpri práci apožiamej ochrany v zaríadení,

v ktorom budú OV žiaci vykonávať.
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čl.ul.

Evidencia a zúčtovanie realizovaných prác

1) Vykonané cvičné práce, s popisom pracovnej činnosti, počtom žiakov,
odpracovanými hodinami eviduje majster OV d e n n e do Denníka odborného
qýcviku.

2) Podkladom pre mesačné zúčtovanie sú údaje podl'a bodu 1, potwdené oboma
stranarni.

3) Podklady pre mesačnú fakíuráciu zabezpeči a odovzdána SOŠ majster OV do
posledného pracovného dňa príslušného obdobia.

4) Organizácia uhradí zarealizované cvičné práce ptáce žíakov v pdslušnom -
mesačnom období mesačnú čiastku vo v,ýške dohodnutej v dodatku na pdslušný rok.

5) Mesačná čiastka bude uhradenánazákJade vystavenej faktury zo strany SOŠ, ktorá
bude vystavená najneskór do 4 dňa nasledujúceho mesiaca, po uplynutí zdaniteťného
plnenia.
Úhrada bude realizovanádo dátumu splatnosti faktúry ( spravidla je splatrrosť 14 dlll)

6) V pdpade neuhradenia vystavenej faktúry do termínu splafirosti, móže SOŠ
po tomto termíne prerušiť vykonávanie odborného výcviku žiakov v
priestoroch organizácie s tým, že odborný výcvik bude obnovený ažpo úhrade
faktúry a to dňom pripísania finančných prostriedkov na účet SOŠ.
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čl. w
Špecifilcícia podmienok na realizáciu odborného výcviku v organizácii :

T atry mountain resorts, a.s.
Demiinovská Dolina7Z
03 101 Liptovský Mikuláš
prevádzka: Grandhotel Sta4ý Smokovec

1) Počet žiakov, ktod budú vykonávať odbomý qfcvik :

- odbor kuchar 22 žiakov
- odbor čašník, servírka 29 žiakov

Mená žiakov sú uvedené v rozpise.

2) Termín nástupu na odborný v}cvik v školskom roku 2015 / 20t6 : 02.09.20t5

3) Termín ukončenia odbomého výcviku v školskom roku 2015 /20t6 : 31.08.2016

4) Spósob stravovania:
Oryanzácia zabezpečí možnosť stravovania áakov.

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

6) Opatrenianazaistenie bezpeěnosti a ochrany zdraviapri odbornom výcviku :

zabezpečimajster OV a poverený zamestnanec organizácie.
7) Spósob dodania ochranného obleěenia žiakov :

?abezpečí SOŠ.
8) Ziacibudú pracovať pod vedením :

- majster odbornej výchovy ZemanovskáZita pre odbor čašník, servírka

- majster odbornej výchovy Mgr.Glodžáková l]ubica pre odbor kuchar

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

9) SOŠ zabezpečí
- na usmerňovanie a kontrolu realizácie praktického vyrčovania
( zástupcaSOŠ min. lx mesačne )

- pridelenie žiakov do priestorov orgarizácíe po vzájomnej dohode

10) Organtzácia sa zavázuje :

a) vytvoriť podmienky pre zástupcov SOŠ na pravidelnú kontrolnú a qýchovnú činnosť
žiakov soš

b) spolupracovať so SOŠ prostredníctvom majstrov a poverených zamestnancov SOŠ



c) uhradiť SOŠ za cvičné ptáce
lykonávaním odborných činností

-J-

realizované formou poskytovaných služieb a
v danom mesiaci sumu vo výške 266.- Eur

V Hornom Smokovci, dňa

y

2 4, C8 2015


