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ZMLUVA č. 1120Í8 o rea|izácii odborného výcviku
žiakov Strednej odbornej školy, Horný Smokov ec 26,

062 01 Vysoké Tatry

a) Identifikačné údaje SOŠ, Hornom Smokovci :

Názov : stredná odborná škola
Horný Smokovec 26
0620I Vysoké Tatry

893552
2021357998

Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Radlinského 32,Bratislava
IBAN: SK98 8180 0000 0070 0051 5380Zastúpené: RNDr.Peter Slančo. riaditeť SOŠ

b) Identifikačné údaje organizácie :

Názov organtzácie: PALMA PLUS, s. r. o.
Popradská l0ll523
0640l StaráLubovňa

lČo : 48 255 45g
DIČ : 212affi581ž
IČ DpH : §Xž1?*j*5812
tsankové spojenie , ...§K...?a..Y.?,.aa..P.aaQ...9..a..!.Q.4:!..3.?...ítl.Z

Zastúpená: Daniela Polomčáková,Zavodou 411362, Stará Lubovňa 064 01

uzatvárqi túto zm|uvu o realizácii praktického vyučovania, formou odborného výcviku (

ťd.i lg 9V ), žiakov Strednej odbornej školy , Homý Smokovec 26, Vysok é Taw ( ďdej
len SOS ) a to v súlade s § 4, bodom 2, Zákona č. 6112015 Z.z. o odLornom vzdelávani
a PdPrave a o zrnene a doplnení niektorych zákonov v uvedených priestoro ch organízácie.

c) Identifikačné údaje pracoviska :

PALMA PLUS
Popradská I0l1523
0640I StaráLubovňa

d) Forma praktického vyučovania
Praktické vyrČovanie Žiaka sa vykonáva formou odborného qýcviku , vykonávaním cvičnej
Práce a to nácvikom zhotovovania qýrobkov, poskytovaním služieb alebo vykonávaním
qrygovnÝch Činností zodpovedajúcich povolaniu, pre skupinu žiakov vo všetk;ýóh roěníkov
SOS, uČebných a študijných odborov kuchár a čašník - servírka , hotelová akadémia,
v priestoroch organizácie na určených pracoviskách.

e) Časov/ harmonogram praktického vyučovania
Odborný výcvik sa bude uskutočňovať skupinovou formou v jednotlivých dňoch v rozsahu 6
hodín pre 1. a2. rcČnik, 7 hodín pre 3. a 4. ročník tj. celkom 30 l 35 hodín týždenne.



Za otganizovanie a vedenie odbomého výcviku počas vyučovacieho dňa v priestoroch
organtzácie sú zodPovední inštnrktori a dohťad vykonáva ma;ster odbornej w.rrory ŠÓŠ. 

--..

Odbomý výcvik sa nevykonávayČase Školou organizovaných podujatí, 
"*t 

*"ii a akcií ,ktorézu v súlade s Plánom práce SOŠ a konzultácií, ktoré sú v súíade s tematic§ým plánom pre
daný ročník.

f) Deň začatia a deň ukončenia praktického vyučovania
V školskom roku sa odborný výcvik sazaěína 02.09. a končí 31.08.

h) Počet majstrov odbornej výcholy podl'a § 8, odseku 3, b, zákon a č.61t2015
PoČet inŠtruktorov : uvedené v prílohe, kt. je iúčast'ou dohody na aktuálny šk. rok
Počet majstrov odbornej výchovy : dohfad 1 MOV

i) Počet majstrov odbornej výcholy podl'a § 8, odseku 4, zákona č, 6112015
Počet majstrov odbornej výchovy : 0

j) Spósob účasti inštruktora na hodnotenížíaka
Bez inštruktorov.

l:) Hrnotné zabezpeřenie žiaka
- SOS zabezpečí vhodné pracovné oblečenie pre žiakov
- Or ganizácia zabezpeěí možnost' stravovania žiakov
- organizáciazabezpečí pre žiakov šatne na prezliekanie a hygienu.

l) Finančné zabezpečenie žiaka
Nadvázne na to, Že Žiaci vykonávajú cvičné práce a to nácvikom zhotovovania výrobkov,
PoskYtovania sluŽieb alebo vykonávaním pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu,
sa fi nančné zabezpečenie žiaka nepo skytuj e.

m) OPatrenia na zaistenie bezpeČnosti a ochrany zdraviapri praktickom vyučovaní
- školenie BOZ povereným zamestnancom organizácie ,- školenie BOZ majstrom odbornej výchovy,

n) Spósob ukončenia zmluvného vzt'ahu
Zmluria sauzatvára na dobu neurčitú, Zmlur.né stran\-nróžu r r.povedat'znrlul-u vzájomnou
dohodou. alebo písomnou výpor.ed'ou s r,í.pol ednou 1ehotott nainlenej jeden nresiac.

V Homom Smokovci, r|ňa 09.01.2018 _,

- odbor kuchár : ......1
- odbor čašník , servírka : ......xxx.


