
ZVí.LaYA č. zZa§ o realizácii odborného výcviku
žiakov strednej odbornej školy hotelovój,
Horný Smokov ec 26,062 01 Vysoké Tatry

a) Identiíikačné údaje soš hotelová v Hornom smokovci :Názov : stredná odborná škola hotelová
Horný Smokovec 26
062 01 Vvsoké Tatry
893 552
2021357998

IČo :
DIČ :
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Radlinského 32,Bratislava

IBAN: SK98 8180 0000 0070 0051 5380
Zastúpené : RNDr. Peter Slančo, riaditel'SOŠ hotelová

b) ldentifikačné údaje organizácie :

Názov organizácie : Culinarium s. r. o.
Nový Smokovec óó

Ičo : 47 4g9 32O 
062 01 VYsoké Tatr'

DIČ : 2023932944
IČ DpH: SK2023932944
Bankové spojenie :

Zastúpená: Gabriel Kocák, Starý Smokovec 62, 062 0l Vysoké Tatry

uzatvárajú túto zmluvu o realizácii praktického vyrrčovania, formou odborného výcviku (ďalej len OV ), Žiakov Strednej odbornej školy hotálo€, Ho*ý Smokovec 2á, Vysoké Tatry( ďa]ej len SoŠ ) a to v súlade , § +, bodom z, zakomtjetnos Z.z. oodbornom vzdelávania PríPrave a o zmene a doPlnení niektoých zákonov v uvedených priestoro ch organizénie.

c) Identifikačnó údaje pracoviska :

Culinarium s. r. o.
Nový Smokovec 66
062 0l Vysoké Tatry

d) Forma praktického lyučovania
Praktické vYuČovanie Žiaka sa vykonáva formou odborného výcviku, vykonávaním cvičnejPráce, ato nácvikom zhotovovania výrobkov, poskytovaním služieb ut"bo vykonávaním
|T:oYný'| Činností zodPovedajúcich povolaniu,^ pre skupinu žiakov vo všetkých ročníkovsos hotelovej, učebných a študijných odborov kuchár a čašník - servírka, hotelováakadémia, v priestoroch organiz áciě naurčených pracoviskách.

e) Časový harmonogram praktického vyučovania
_OdlornÝ výcvik sa bude uskutočňovať sťupinovou formou v jednotliv}ch dňoch v rozsahu 6hodín Pre l, a 2. roČník , .7 hodin pre 3. a 4. ročník tj. celkom 30 l 35hodín týždenne.Za otganizovanie a vedenie odbomého výcviku poeas vyučovacieho dňa v priestorochorganizácie sú zodPovední inštruktori a dohťád vykonava.rru.lrt", oÝ ŠÓš rroi"roua.



odborný výcvik sa nevykonár,a r, Čase Školou organizovaných podujatí, exkurzií a akcií ,ktorésú v sÚlade s Plánom práce SoŠ a konzultácií, ktoré sú i,súlade s tematickým plánom predaný ročník,

f) Deň začatia a deň ukončenia praktického vyučovania
V školskom roku sa odbornÝ l-r,c,ik sazačina 02.09. a končí 31 08.

g) počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní
Počet žiakov. ktorí budú vykonávat.odborný výcvik :- odbor kuchár : ......1

- odbor čašník . servírka : ...,..xxx
- odbor hotelova akadémia : ...,..xxx....

h) Počet majstrov odbornej výchory podl'a § 8, odseku 3, b, zákona č.6112015
PoČet inŠtruktorov : uvedené v prílohe, kt. je Šrieast'ou dohody na aktuálny šk. rokPočet majstrov odbornej výchovy : dohťad l MOV

i) Počet majstrov odbornej výchovy podl'a § 8, odsek u 4, zákona č. 6112015
Počet majstrov odbornej výchovy : O

j) Spósob účasti inštruktora na hodnotení žiaka
Bez inštruktorov.

k) Hmotné zabezpečenie žiaka
- SOS zabezpeči vhodrré pracovné oblečenie pre žiakov
- Organtzácia zabezpečí možnost' stravovania žiakov
- organizácia zabezpečí pre žiakov šatne na prezliekanie a lrygienu.

l) Finančné zabezpečenie žiaka
Nadvázne na to, Že, Žtaci vYkonávajú cvičné práce ato nácvikom zhotovor.ania r.ýrobkov.
PoskYtovania sluŽieb alebo vykonávaním pracovných činností zodpo,edajúcich porolaniu. safinančné zabezpečenie žiaka neposkytuj e"

m) OPatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom rl.učol.aní- školenie BOZ povereným zamestnancom organiŽácie .- školenie BOZ majstrom odbornej výchov_v"

n) Spósob ukončenia zmluvného vzt'ahu
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitťr. Zmlur né stran\ irlóžu \ \ po\ edat, znilur u r zá.jonlnoudohodou. alebo písomnott l,ýpor.ed'ou s r ipor edlltl,., lehot,.r, tl.r_jttlenei je Jen ttlesiac,
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