
DoHoDA
pre zabezpečenie plnenia uznesení

Zmluvy č. 13/2015
realizácii odborného výcviku žiakov Strednej odbornej školy,

Horný Smokovec 26, Vysoké ratry

čl. I
Dodržiavanie ustanovení,

sošaorganizétcia,"T§'§?,iťjiláT.ff ,"J-:T#ji*}#[§"Jrpovinnéna
praktickom vyrrčovaní ďodňíavať ustanoveni a zékona č. 245 l 2008 Z.z. ( školslcý zákon)
a nasled., zákonal84l2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní,zékona6ll20l5 o odbornom
vzdelávaní, vyhlášky č. 518/2010 Z.z. avyh1.23ll2009 Z.z. o organizétcii školského roka.

Na základe uvedeného je potrebné dodržiavat'najmá nasledovné ustanovenia :

1) Praktické vyučovanie je neoddeliteťnou súčasťou výchovy na strednej odbomej škole.
Uskutočňuje §a v ňom spojenie qýchovy avzdelávarua s praxou, dósledné osvojenie
pdslušných zručností azískané schopnosti vy-tlžívať v praxi"

2) Odborný výcvik vyučuje majster odbornej v}chovy v jeho nepdtomnosti inštruktori
zrudov zamestnancov organizácie. Inštruktor musí mať odbornú prax minimálne 3 roky
a stupeň vzdelantazhodný, alebo vyšší ako stupeň vzdelanía, ktorY žiak po ukoněení
štúdia ziska.

3) Praktické vyrrčovanie - odbomý výcvik žiaci uskutočňujú cvičnou prácou tým, že
poskyťujú služby alebo vykonávajú odbomé činnosti zodpovedajúce povolaniu a
pracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania pripravuje.

4) Vyučovaciahodina v zariadeníotgaruzácietrvá 60 minút.
5) Vyučovací deň zaéína spravidla o 8,00 hodine, najskór o 7.00 hodine.

Vyučovací deň žiakov sa koněí spravidla do 18.00 hodiny, najneskór do 20.00 hodiny. .

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

| Žiacipo prvých dvoch hodinách majú minimálne desaťminútovú prestávku apo troch
rryučovacích hodinách 15-30 minútovú prestavku. Prestávky móžu byť totožné
s prestávkami zamestnan cov ot gartizácíe.
Vyučovací deň žiaka nie je možné rozdeliť na dve alebo viac častí.
Nepretržid odpočinok medzi koncom jednej azačiatkom druhej smeny musí byť aspoň 12
hodín.
Nie je možné po odpoludňajšej smene nariadiť rannú smenu.

10)Počas odborného výcviku je neprípustné vysielať žiaka mimo určené pracovisko.
t|Žiakmá narok na jedno teplé jedlÓ, podlla dohodnutých podmienok jeio poskytovania.
l2)Zíací sú oprávnení praktické vyučovanie vykonávať podťa potrieb oryantzácie aj

v sobotu, pričom Ímprínáleží náhradné volho v iný deň tak, aby vyučovanie v tyždní
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 nevyrrčuje. V uvedené dni žiaci nesmú
vykonávať odborný výcvik.

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

§poj enia na pracovisko.
tí)Ziaci sú povinní počas praktického vyučovania nosiť pracovné oblečenie apoužívať

ochranné pracovné pomócky dané predpismi o OBP.

8)
9)
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L}Žiací sú povinní počas praktického vyučovania mať pri sebe zdravofrtý preŇaz,pdpadne
ho odovzdať zodpovednému zamestnancovi organizácie alebo majstrovi OV.

17)Posledný kalendrámy deň v mesiaci je majster OV povinný predložiť na SOŠ rnenoslov
žiakov s počtom odpracovaných cvičných hodín v pdslušnom mesiaci.

čl. il

Zab ezpečenie p o dmienok p re realizáciu p raktického vyučovania.

Oryaruzácía sa zaváanje zabezpečiť z

- vykonávanie OV v súlade s platnými učebn;ými osnovamio
_ prideťovať prácu žiakorn súvisiacu s ich pdpravou na budúce povolanie,
_ pre žiakov SOŠ a majstrov odbornej výchovy možnosť stravovania,
- vstup žiakom do prevádzkoqfch jednotiek za účelom realizácie OV,
- prístup do uvedených priestorov určeným pedagogickým zamestnancom SOŠ

( majster OV, hlavný majster,zastupca riaditeťa pre OV, riaditel' SOU
a osobám povereným riaditel'om SOŠ, za účelom realizácie OV a kontroly),

- vhodné podmienky pre dóstojnú realizáciu OV,
_ školenieBOZ povereným zamestnancom organizáciev zaÁaďení, v ktorom

budú žiaci OV vykonávať,
- pre žiakov vyhovujúce podmienky z hťadiska bezpečnosti a ochrany zdtavia

pri práci,požíamq ochrany v rozsahu platnej právnej úpravy,
- poskytnutie sociálnych priestorov pre prezliekanie žiakov a pedagogických

zamestnancov,
- poskytnúť priestory na vykonávanie výuky a inštruktáže,
- akceptovať požiadavku SOŠ na uvol'nenie žiakov zOY z dóvodu plnenia

učebných osnov

Stredná odborná škola zabezpeči l

- teoretické vyrrčovanie žiakov,
- komplexné praktické vyrrčovanie žiakov,
_ majstra odbomej výchovy, ktory bude viesť skupinu žiakov na odbornom

výcviku v prevádzkových priestoroch organízácie,
- vhodné pracovné oblečenie žiakov, a to čašník-servirka :

žiaci; čieme nohavice, vesta , biela košela s dlhým rŇávom,mofýlik
žiačky: čiema sukňa, vesta, biela blúzka s dlhým rukávom, zásterku
kuchar:
jednotné kucharske ochranné pracovné oblečenie

_ inštruktéňpre dodržiavanieBOZpri práci apožiamej ochrany v zariadeni,
v ktorom budú OV žiaci vykonávať.
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čt.[I"

Evidencia a zúčtovanie realizovaných prác

Vykonanécvičnépráce,spopisompracovnejčinnosti,počtomžiakov'

",íňár*y-i 
nóai".-i *iá"j. majster ov d e n n e do Denníka odborného

výcviku.
podkladom pre mesaěné zúčtovanie sú údaje podťa bodu 1, potwdené oboma

stranami.
podklady pre mesačrrri fakturáciu zabezpeéi aodovzdána soš majster ov do

posledn&l_o pracovného dňa príslušného obdobia,

Giu^"a"iu,rtruai zarcaizávané cvičné práce p,rác9 žiakov v pdslušnom _

mesačnom období mesačnú čiastku vo vyike dótrodnute; v_dodatku na PdsluŠný rok,

Mesačná čiastka u,rJ. urrruaená na zildÁevystavenej faktury zo strany. S9Sl ktorá

bude vystavená najneskór do 4 dňa nasledujúceho rnesiaca, po uplynutí zdaniteťného

plnenia.
úhrada bude realizovaná do dátumu splatnosti faktúry ( spravidla je sPlatnosť 14 dní )

Ý prrp"a" neuhradenia vystavenej faktury do termínu.splatnosti, m6že §U§

po to*to termíne prerušiť vytonrivanie odborného qicviku žiakov v

ř;;;;Á orgu^)i"i" ,,ý-,že odbomý výcvikbude obnovliiraž po úhrade

iaa"ry a to dřom pripísania ťrnančných prostriedkov na účet SoS,
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čl. Iv
Špecifikácia podmienok na realizáciu odborného výcviku v organizácii :

Hotel*** Sobota
Kežmarská 988/15
05801 Foprad - Spišská Sobota

1) Počet žiakov, ktod budú vykonávať odborný rnýcvik :

- odbor kuchár 4 žiakav
- odbor čašník, servírka 4 žiakov

Mená žiakov sú uvedené v rozpise.

2) Termín násfupu na odborný výcvik v školskom roku 2015 l 2016 : 02.09.2015

3) Termín ukončenia odborného výcviku v školskom roku 20l5 l2016 : 31.08.2016

4) Spósob stravovania :

Orgaruzáciazabezpeóímožnosťstravovaniažiakov.

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

6) Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravíapri odbornom v,,ýcviku :

zabezpečímajster OV a poverený zamestnanec otganizácie.
7) Spósob dodania ochranného oblečenia žiakov :

Zabezpečí SOS.
t) Žiacibudú pracovať pod vedením :

- majster odbornej výchovy Bc. Kaprálová Magdaléna pre odbor čašník, servírka

- majster odbornej qýchovy Bc. Mušinská Jolana pre odbor kuchar

- inštruktori uvedení v Prílohe č.1 (menovanie inštruktorov OV )

9) SOŠ zabezpečí
- na usmerňovanie a kontrolu rcalízácie praktického vyučovania
( zásttrycaSOŠ min. lx mesačne )

- pridelenie žiakov do priestorov organizácie po vzájomnej dohode

10) Organwácia sa zavázuje :

a) vyrvoriť podmienky pre zástupcov SOŠ na pravidelnú kontrolnú a výchovnú činnosť
žiakov sos

b) spolupracovať so SOŠ prostredníctvom majstrov a poverených zamestrrancov SOŠ
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c) uhradiť SOŠ za cvičné práce realizovaté formou poskytovaných služieb a
vykonávaním odborných činností v danom rnesiaci sulnu vo výške 80,- Eur

2 4, 0s, 2015

V Hornom Smokovci, dňa

,. - , ,, Sj|'l*Ťltt- ,,..,,. - _, . ,, . ,_ -_, ._


