
DoHoDA
pre zabezpečenie plnenia uznesení

Zmltuvy ě.ll2018
realizácii odborného výcviku žiakov Strednej odbornej školy o

Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

pre školský rok 2017 12018

č1.I
Dodržiavanie ustanovení,

vyplYvaj úcich z ustanovení škotslcých zákonov

SOŠ a otgarttzáciav kJorej sa vykonáva praktické vyrrčovanie žiakov sú povinné na praktickom
vYuČovaní do&Žiavať ustanoveniazékonaě.24sl2008Z.z. ( školský zikon) anasled., zákona
18412009 Z.z. o odbomom vzdelávaní, zéů<ona 6tl2015 o odbornom vzdelávari, vyhlášky č.
5l8l20l0 Z.z. avyhl.23l/2009 Z.z. o organtzasii školského roka.

Na základe uvedeného je potrebné dodržiavat'najmá nasledovné ustanovenia :
1) Praktické vyuěovanie je neoddelitelhou súčasťou výchovy na strednej odbornej škole.

Uskutočňuje sa v ňom spojenie výchovy avzdelávania s praxou, dóslódné osvójenie
pdslušných zručností azískané schopnosti vylžívať v praxi.

2) Odborný výcvik vyučuje majster odbomej výchovy vjeho nepdtomnosti inštruktori
z radov zamestnancov organizácie. Inštruktor musí mať odbornú prax minimálne 3 roky
a stuPeň vzdelantazhodný, alebo vyšší ako stupeň vzdelaria,ktorý žiakpoukončení
študia získa.

3) PralrtickévluČovanie-odbornýrrycvik áaciuskutočňujúcvičnou pnícou t!,m,že
Poslqrtujú sluŽbY alebo vykonávajú odborné činnosti zodpovedajúce povolaniu a
pracormým činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávatia priprawje.
Vyučovacia hodina v zariadení organizácletrvá 60 minút.
Vyučovací deň zaěína spravidla o 8,00 hodine, najskór o 7.00 hodine.
VYuČovací deň Žiakov sa koněí spravidla do l8.00 hodiny, najneskór do 20.00 hodiny. .

6) vyučovací deň twáv prvom a druhom ročníku najviac 6 hodín,
v treťom a štrrrtom ročníku maximálne 7 hodín.

| ŽiaciPo Prvých dyoch hodinách majú minimálne desaťminútovú prestávku a po troch
rrytrČovacích hodinách 15-30 minútovú prestávku. Prestávky móžu blť totožné
s prestávkami zamestnan cov or gartizácie.
vyučovací deň žiaka nie je možné rozdeliť na dve alebo viac častí.
NePretrŽit} odpoČinok medzikoncom jednej azačiatkom druhej smeny musí byt'aspoň 12
hodín.
Nie je možné po odpoludňajšej smene naňadiť rannú smenu.

1O)PoČas odborného výcviku je neprípustné vysielať žiaka mimo určenó pracovisko.
tgŽiakmá narok na jódno tepté jedlÓ, podťa-dohodnutých podmienok jeho poskýovania.
l2)Žiaci sú oprávnení prakticié vyuOovanie vykonávui poáru potrieb organizácie aj

v sobotu, PriČom imprináleží nahradné voťno v iný deň tak, aby vyuěóvanie v tgzdni
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
r,ykonávať odborný v}cvik.

14)Pri rozPise násfuPu žiakov na praktické vyučovanie sa zohťadňuje možnosť dopravného
spojenia na pracovisko.

4)
5)

8)
9)



l)Žiací sú Povinní poČas praktického vyučovania nosiť pracovné oblečenie apoužívat,
ochranné pracovné pomócky dané predpismi o OBP.

I6)Ziaci sú Povinní Počas praktického vyučovania mat'pri sebe zdravottlý pretlkaz,prípadne
ho odovzdat' zodpovednému zamestnancovi organiiácie alebo majstrávi ov.

17)Posledný kalendárny deň v mesiaci je majster OV povinný predlóziť na Soš menoslov
žiakov s počtom odpracovaných cvičných hodín v príslušnom mesiaci.

čl. il

Zab ezP eČenie podmienok pre realizáciu praktického lyučovania.

Organizácia sa zavázuje zabezpečit' :

- vykonávanie OV v súlade s platnými učebnými osnovami,
- Pridefovat'Prácu žiakom súvisiacu s ich prípravou na budúce povolanie,
- Pre Žiakov SOŠ a majstrov odbornej 

"Ycňovy 
možnost'stravovania,

- vstuP Žiakom do prevádzkovýchjednotiek za účelom realizácie oy,- PrístuP do uvedených priestorov určeným pedagogickým zamestnancom Soš
( majster OV, hlavný majster,zástupca riaditeťa pre OV, riaditeť SoU
a osobám povereným riaditel'om SOŠ, za účelom realizácie OV a kontroly),- vhodné podmienky pre dóstojnú realizáciu OV,

- ŠkolenieBOZ povereným zamestnancom organizácie v zariadení,v ktorom
budú žiaci OV vykonávat',

- Pre Žiakov vyhovujúce podmienky z hl'adiska bezpečnosti a ochrany zdtavia
pri práci.požianrej ochranr r. rozsahu plrltnqj prár,nej úprar.;.,

- PoskYnutie sociálnych priestorov pre prezliekanie žiakov a pedagogických
Zamestnancov,

- poskytnút'priestory na vykonávante výuky a inštruktáže,
- akcePtovať poŽiadavku SOŠ na uvol'nenie žiakov z OY z dóvodu plnenia

učebných osnov

Stredná odborná škola zabezpečí z

- teoretickó vyrrčovanie žiakov,
- komplexné praktické vyrrčovanie žiakov,
- majstra odbornej výchovy, ktorý bude viesť skupinu žiakov na odbornom

výcviku v Prevádzkových priestoroch or ganlzácie. vhodné pracovné oblečenie
žiakov, a to čašník-servirka :
žiaci : čieme nohavice, vesta , biela košela s dlhým rukávom,moťýlik
žiačky: čiema sukňa, vesta, biela blúzka s dlhým rukávom, zásterku
kuchar:
j ednotné kuchárske ochranné pracovné oblečenie

- inštruktáž pre dodržiavanieBozpri práci a požiarnej ochrany v zaňadení,
v kíorom budú OV žiaci vykonávať.



čl. IV
ŠPecifikácia Podmienok na realizáciu odborného výcviku v organizácii :

PALMA PLUS, s. r. o.
Popradská cesta 10l 1523
064 01 Stará Lubovňa

1) Počet žiakov,ktorí budú vykonávat'odborný výcvik :

- odbor kuchár 1 žiak
- odbor čašník, servírka ...0.. žiakov

Mená žiakov sú uvedené v rozpise.

2) Termín nástupu na odborný výcvik v školskom roku 2017 l2O18 : 09.01 .2018

3) Termín ukonČenia odborného výcviku v Školskom roku2017/2018 : 31.08.2018

4) Spósob stravovania :

O r ganizácia zab ezp e ěí m ožno sť s travo vani a ži ako v.

5)

6)

7)

8)

Sociálne priestory pre žiakov :
šatňa, sprcha, WC
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochran y zdraviapri odbornom výcviku :zabezpečí majster OV a poverený zamestnanec orguiirá"i".
Spósob dodania ochranného oblečenia žiakor, :_. ^^:ZaDeZpťC1 5U5.
Žiaci budú pracovat'pod vedením :
- dohl'ad
- inštruktori

9) SOŠ zabezpečí
- na usmerňovanie a kontrolu realizácie praktického vyučovania (zástupcaSoš min. 1xmesačne )
- pridelenie žiakov do priestorov otganizácie po vzájomnej dohode

10) Organizácia sa zavázuje :

a) vYtvorit'PodmienkY Pre zástupcov SOŠ na pral idelnú kontrolnú a r !choi,nú činnost,žiakov soš
b) spolupracovat' so SOŠ prostredníctr ont nrajstrLr\ a pLr\ erenvch zamestnancor SOš

zabezpečí Mgr. Miroslava Miháliková /majster OV/
uvedení v Prílohe č.1 (menovanie inštrukiorov OV)

V Hornom Srnokovci, dňa 08.01.2018
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