
{lra*rtp,

DoHoDA
pre zabezpečenie plnenia uznesení

Zmluvy č.1712015
realwácii odborného výcviku žiakov Strednej odbornej školy ,

Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

pre školslý rok 2017 12018

č1.I
Dodržiavanie ustanovení,

vyplývajúcich z ustanovení školských zákonov

SOŠ a organizáciav ktorej sa vykonáva praktické vyučovanie žiakov sú povinné na praktickom
vYuČovaní dodrŽiavat' ustanoveniazékonaě,245 l2008 Z.z. ( školský zikon) anaslěd., zékona
184/2009 Z.z. o odbomom vzdelávaní, zákona 6112015 o odbornom vzdelávaní, vyhlášky č.
5l8l20l0 Z.z. avyhl.23I/2009 Z.z. o organtzácii školského roka.

Na základe uvedeného je potrebné dodržiavat'najmá nasledovné ustanovenia :
1) Praktické vyuČovanie je neoddeliteťnou súčastbu qýchovy na strednej odbornej škole.

UskutoČňuje sa v ňom spojenie výchovy a vzd,elávlania s praxou, dósledné osvojenie
príslušných zručností a získané schopnosti využiv ať v praxi.

2) Odborný výcvik vlTrčuje majster odbornej výchovy vjeňo neprítomnosti inštrukto i zraďov
zamestnancov organizácie. lnŠtruktor musí mať odbornú prax miniméine 3 roky a stupeň
vzdelariazhodný, alebo vyŠŠÍ ako stupeň vzdelania,ktory ziak po ukončení študia získa,

3) Praktické vyuČovanie - odborný výcvik žiaci uskutočňujú^cvičnou prácou tým, že
PoskYtujú sluŽbY alebo vykonávajú odborné činnosti zodpovedajúcl povolániu a
pracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania pripravuje.

4) Vyučovacia hodina v zariadení organizácie trvá 60 minút.
5) Vyučovací deňzačínaspravidla 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 trváv prvom a druhom ročníku najviac 6 hodín,
v treťom a štvrtom ročníku maximálne 7 hodín,

| ŽiaciPo Prvých {yoch hodinách majú minimálne desaťminútovú prestávku a po troch
vYuČovacích hodinách 15-30 minútovú prestávku. Prestávky móžu byt'totožné
s prestávkami zamestnancov organizácie.

8) vyučovací deň žiakanie je možné rozdeliť na dve alebo viac častí.
9) NePretrŽitý odPočinok medzi koncom jednej azaěiatkom druhej smeny musí byt, aspoň 12

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

l0)PoČas odborného výcviku je nepdpustné vysielať žiaka mimo určené pracovisko.
IDŽÍakmá narok na jědno t.itel"atÓ, podťa'dohodnutých podmienok jeho poskýovania.
l2)Žiaci sú oprávneni praktickO vyučovanie vykonávař poára potrieb organizácie aj

v sobotu, PriČom imprináležítábtadné voťno v iný deň tak, aby vyučóvanie v ýždni
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 výcvik.

i4)Pri rozPise nástupu žiakov na praktické vyučovanie sa zohťadňuje možnosť dopravného
§poj enia na pracovisko.

Ií)Ziaci sú povinní počas praktického vyučovania nosiť pracovné oblečenie a používať



ochranné pracovné pomócky dané predpismi o OBP,
t1žíicisú póvinní po$u, praktického vyučovaniamať pri sebe zdravotný preukaz, príPadne

' 
ho odovidať zodpovednému zamestnancovi organizácie alebo majstrovi OV.

17)posledný kalendárrny deň v mesiaci je majster ÓV povinný predloŽiť na SOŠ menoslov

žtakov spočtom odpracovaných cvičných hodín v pdslušnom mesiaci,

čl. il
Zab ezp eóenie p o dmienok pre realizáciu p raktického vYuČovania.

Or garizácia sa zavázuje zabezpečiť z

-vykonávanieoVvsúladesplatn.ýmiučebn;ýmiosnovami,
_ piid"rovať prácu žiakomsúvisiacu s ich prípravou na budúce povolanie,
_ p." žiakov ŠoŠ u majstrov odbornej výchovy možnosť stravovania,

- vstup žiakom do prevádzkových jednotiek za účelom realizácie OV, 
^ ^x- prístup do uvedených priestorov urěeným pedagogickým zames}nancom SOS

( malsie. oV, hlavný majster,zástupc3 riaditeťa pre OV, riaditeť SOU

u orábá- poveren.ýnn ria-diteťom SOŠ, za účelom realízácie OV a kontrolY),

- vhodné podmienky pre dóstojnú realizáciu OV,
_ školeni Ógozpoveieným zamestnancom organizácie v zaríadeni, v ktorom

budú žiaci OV vykonávať,
_ pre žiakov vyhovujúce podmienky z h]]adiska bezpečnosti a ochrany zdravia

pripráci,požiarnejochranyvrozsahuplatnejprávnejúpravy,
_ i,".i.yrŇie sociáinych priestorov pre prezliekanie žiakov a pedagogických

zamestnancov,
-poskytnúťpriestorynavykonávanieqýukyainštruktaže'
_ akceptov*i požiadávku SOŠ na uvoťnenie žiakov zOY z dóvodu Plnenia

učebných osnov

Stredná odbomá škola zabezpečí z

- teoretické vyučovanie žiakov,
- komplexné praktické vyučovaníe žiakov,
- majstra odbómej výchor,y, ktorý bude viesť skupinu žiakov na odbornom

výČviku v prevádzkových priestoroch otgarizácie,
_ vhodné pracovné oblečenie žiakov, a to čašník_servirka :

žíaci: čierne nohavice, vesta, biela košela s dlhým rukávom,motýlik

žíačky: čierna sukňa, vesta, biela blúzka s dlhým rukávom, zásterku

kuchar :

j ednotné kucharske ochranné pracovné oblečenie
_ inštruktážpredodržiavaníeBoZpri práci a požiarnej ochrany v zariadeni,

v ktorom budú OV žiaci vykonávať.



1)

2)

3)

4)

5)

č1.III
Evidencia a zúčtovanie realizovaných prác

vykonané cvičné práce, s popisom pracovnej čirrnosti, počtom žiakov,
odpracovanými hodinami eviduje majster ov d e n n e'do Denníka odbomého
výcviku.
podkladom pre mesačné zúětovanie sú údaje podťa bodu 1, potvrdené oboma
stranami.
podklady pre mesačnú fakturáciu zabezpečí a odovzdána soš majster ov do
posledného pracovnóho dňa príslušnóho obdobia.
organizácia uhradí zarealizované cvičné práce práce žiakov v príslušnom -rnesaČnom období mesaČnú Čiastku vo výške dohodnutej v dodátku na príslušný rok.
MesaČná Čiastka bude uhradená na zéklade vystavenej ai *v zo strany SoŠ, ktorá
bude r,Ystavená najneskór do 4 dňa nasledujúceho rrresiaca, po uplynuti zdaútetneho
plnenia.
Uhrada bude realizovaná do dátumu splatnosti faktury ( spravidla je splatnos ť 14 dní)v prípade neuhradenia vystavenej faktury do termínu splátnosti, -"oz. soš
po. tomto termíne prerušiť vykonávanie odborného výcviku žiakov v
priestoroch organizácie s tým, že odbomý výcvik bude obnov ený ažpo úhrade
faktury a to dňom pripísania finančných prostriedkov na účet SóŠ. 

I -'-------

6)

čl. Iv

TANKBAR, s.r.o.
B.Nemcovej 3455144
058 01 Poprad
Prevádzka : Hotel Vila Siesta, Nový Smokovec

1) Počet žiakov,ktorí budú vykonávať odborný výcvik :

- odbor kuchár žiakov
žiakov- odbor čašník, servírka 2

Mená žiakov sú uvedené v rozpise.

2) Termínnástupu na odborný výcvik v školskom roku 2017l20I8 :

3) Termín ukončenia odborného výcviku v školskom roku20l7/20l8:

4) Spósob stravovania :

Organizácia zabezpečí možnosť stravovania žiakov.

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

specifikácia podmienok na realizáciu odborného výcviku v organizácii :

04.09.2017

31.08.2018



6) opatrenianazaistenie bezpečnosti a ochrany zdraviapri odbornom výcviku :zabezpečí majster ov a póverený zamestnane c organizácie.

7) Spósob dodania ochranného oblečenia žiakov :
Zabezpečí SOŠ.

$ Žiacibudú pracovat' pod vedením :

- majster odbomej výchor,Y Mgr.Biel'aková Helena pre odbor čašník, servírka
- majster odbornej výchovy Bc. Kováčiková Anna pre odbor kuchar

- inštruktori uvedení v Pdlohe č.1 (menovanie inštruktorov OV )
9) SOŠ zabezpečí

- na usmerňovanie a kontrolu realízácie praktického vyučovania( zástupcaSOŠ min. 1x mesačne )
- pridelenie žiakov do priestorov organizácie po vzájomnej dohode

10) Organizácia sa zavázuje :

' '#J;;Í'nodmienkv pre zástupcov SoŠ na pravidelnú kontrolnú a výchovnú činnosť

b) sPoluPracovat'so SoŠ Prostredníctvom majstlov a poverených zanrestnancov Soš
c) uhradit'SoŠ za cviČné práce realizovanéformou poskytovaných služieb a

;iÍ:lxTil'#;Í'rTil:'Činností 
v danom mesiaci-r,i-, vo výške 0.50 Eur za jednu

V Homom Smokovci, dňa J,n*{.:.4.4/?-

stredná odborná škola
,kovec 26

I


