
prezabezpečenien'?.l'I":":.ť"íZm|uvyč.ltznlg
o realizácii odborného výcviku žiakov Strednej odbornej škoty hotelovej ,

Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

pre školský rok 201812019

č1.I
DodrŽiavanie ustanovení, vyplývajúcich z ustanovení školslcých zákonov

SOŠ a otganizácia v ktorej sa vykonáva praktické vyrrčovanie žiakov sú povinné na
praktickom vyučovaní dodňiavať ustanovenia zékona ě.245 l 2008 Z.z. ( školský zákon)
a nasledne, zákona 18412009 Z.z. o odbomom vzdelávaní, zéů<ona 6112015 o odbornom
vzdelávaní, vyhlášky č. 518/2010 Z.z. avyhl23112009 Z.z. o otgatltzácii školského roka.

Na základe uvedeného je potrebné dodržiavať najmá nasledovné ustanovenia :

1) Praktické vyučovanie je neoddelitel'nou súčasťou výchovy na strednej odbornej škole.
Uskutočňuje sa v ňom spojenie qichovy avzdelávania s praxou, dósledné osvojenie
príslušných zručností a získané schopnosti využivať v praxi.

2) Odborný výcvik vyučuje majster odbornej výchovy v jeho nepdtomnosti inštruktori
zraďov zamestnancov organizácie. Inštruktor musí mať odbornú prax minimálne 3 roky
a stupeň vzdelamazhodný, alebo vyšší ako stupeň vzdelatia,ktorl žiak po ukončení
štúdia získa.

3) Praktické vyučovanie - odborný výcvik žiaci uskutočňujú cvičnou prácou tym, že
poskytujú služby alebo vykonávajú odbomé činnosti zodpovedajúce povolaniu a
pracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania pripravuje.
Vyučovacia hodina v zariaďení organizácie trvá 60 minút.
Vyučovací deízačína 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 ročníku najviac 6 hodín,
v treťom a štvrtom ročníku maximálne 7 hodín.

| Žiacipo prvých dvoch hodinách majú minimálne desat'minútovú prestávku a po troch
vyuČovacích hodinách 15-30 minútovú prestávku. Prestávky móžu byt totožné
s prestávkami zamestnancov organizácie.
Vyučovací deň žiaka nie je možné rozdeliť na dve alebo viac častí.
NepretrŽi!ý odpočinok medzikoncom jednej azŇiatkom druhej smeny musí byť aspoň 12
hodín.
Nie je možné po odpoludňajšej smene nariadiť rannú smenu.

1O)Počas odborného výcviku je nepdpustné vysielať žiakamimo určené pracovisko.
ttlŽiakmá narok na jedno teptOjeOtÓ, podťabohodnutých podmienok jeho poskytovania.
12)Žiací sú oprávnení praktické vyučovanie vykonávui poáru potrieb ÓrgÁzacie aj

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

13)V deň pracormého pokoja (nedeťa a sviatok) sa nevyučuje. V uvedené dni žiaci nesmú
vykonávať odborný qýcvik.

14)Pri rozpise nástupu žiakov na praktické vyrrčovanie sa zohťadňuje možnosť dopravného
spojenia na pracovisko.

l)Žiaci sú povinní počas praktického vyučovania nosiť pracovné oblečenie apoužívať
ochranné pracovné pomócky dané predpismi o OBP.

4)
5)

8)
9)

\
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IQŽiaci sú Povinni PoČas praktického vr učovania mat'pri sebe zdravotný preukaz, prípadne
ho odovzdat'zodpovednému zamestnancor i organizácie alebo malstróvi ov.

17)Posledný kalendárny deň r,mesiacije maister OV povinny predlóZit'na SOŠ menoslov
žiakov s počtom odpracovaných cvičnjch hodín ,,piírluš.rom mesiaci.

čl. II
Zab ezPeČenie p odmienok p re rea I izá c i u p ra ktického vyučovania.

Organizácia sa zavázuje zabezpečit' :

- vykonávanie ov v súlade s platnými učebnj,mi osnovami,
- Pridel'ovať Prácu žiakom súvisiacu s ich prípravou na budúce povolanie,- Pre Žiakov SOŠ a majstrov odbornej v;;choo;y možnosť stravovania,- vstuP Žiakom do prevádzkových jednotiek za účelom realizácie oV,- PrístuP do uvedených priestorov určeným pedagogickým zamestnancom Soš

( majster OV, hlavný majster,zástupca riaditel'a 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 hfadiska bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.požiarnej ochrany v rozsahu platnej právnej úpravy,- PoskYtnutie sociálnych priestolov ple prezliekanie žiakov a pedagogických
zameStnancoV,

- poskýnút'priestory na vykonávanie výuky a inštruktáže,
- akcePtovat' PoŽiadavku SOŠ na uvoťnenie žiakov z OY z dóvodu plnenia

učebných osnov

Stredná odborná škola zabezpečí z

- teoretické vyučovanie žiakov,
- komplexné praktické vyučovanie žiakov,
- majstra odbornej výchovy, ktorý bude viesť skupinu žiakov na odbornom

výcviku v Prevádzkových priestoroch organizácie. vhodné pracovné oblečenie
žiakov, a to čašník-servirka :
žiaci : čierne nohavice, vesta , biela košela s dthým rukávom,motýlik
žiačky: čiema sukňa, vesta, biela blúzka s dlhým rukávom, zásterku
kuchár:
j ednotné kuchárske ochranné pracovné oblečenie

- inštruktéňpredodržiavanie Bozpri práci apožiamejochrany v zariadení,
v ktorom budú OV žiacivykonávať.

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

Moment - Bistro&Ubytovanie
Záhtadná670
059 35 Batizovce



1) Počet žiakov, ktorí budú vykonár.ať odborní r.í.cvik :

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

Mená žiakov sú uvedené v rozpise.

Termín nástupu na odborný výcvik v školskonr roku 20 18l2O19: 22.01.2019

Termín ukonČenia odborného výcviku v školskom roku 20I8l2019: 31.08.20l9

Spósob stravovania :

Or ganizácia zab ezp ečí mo žno st' stravovania ži ako r,.

Sociálne priestory pre žiakov :
šatňa, sprcha, WC
opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdraviapri odbornom výcviku :
zabezpečí majster OV a poverený zamestnanec orgaruzácie.
Spósob dodania ochranného oblečenia žiakov :
Zabezpečí SOŠ hotelová

$ Žiaci budú pracovat'pod vedením :
- dohl'ad
- inštruktori

9) SOŠ zabezpečí

zabezpečí Bc. Miroslav Michaťrák /majster OV/
uvedení v Prílohe č.1 (menovanie inštiuktorov OV)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

- na usmerňovanie a kontrolu realizácie praktického vyučovania ( zástupca Soš min. 1xmesačne )
- pridelenie žiakov do priestorov organizácie po vzájomnej dohode

10) Organizácia sa zavázuje:
a) r'rlr orit'Podmienky pre zástupcol, SOŠ hotelor á na prar idelnú kontrolnú a r.ichol núčinnost' žiakor- soš hotelor á
b,r spolupraco\-at' s SOŠ hotelor á prostredníctlonl nlajstrtl\ 3 po\ eíeních zamestnanco\.:ó:, l,,,.e]t'r 

á

Hornom Smokor-ci. dň" ....1 :..?.l,].!].


