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ZM.LUYA č. 1l20I9 o rea|izácii odborného výcviku
žiakov Strednej odbornej školy hotelovej,
Horný Smokovec261062 01 Vysoké Tatry

a) Identifikačné údaje SOŠ trotetová v Hornom Smokovci :

Nazov :

IČo :
DIČ :

stredná odborná škola hotelová
HornY Smokovec 26
062 01Vysoké Tatry
893552
2021357998

Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Radlinského 32,Bratislava
IBAN: SK98 8180 0000 0070 005l 5380

Zastúpené : RNDr. Peter Slančo, riaditeť SOŠ hotelová

b) Identifikačné údaje organizácie :

Nazov organizácie: FIRES, s. r. o.
Osloboditeíov 282
059 35 Batizovce

IČo : 31701043
DIČ : 20205t7059
IČ opH : SK2020517059
Bankové spojenie : .....SK3175 0000 0040 2651 7794

Zasttryená: lng.Michal Gašper, Šturova 129179,059 35 Batizovce

uzaŇaraji túto zmluvu o rcalizácíí praktického rryrrčovania, formou odborného výcviku (
ďalej len OV ), žiakov Strednej odbomej školy hotelovej, Homý Smokovec 26, Vysoké Tatrý
( ďalej len SOŠ ) ato v súlade s § 4, bodbmZ,Zekonae. etnOií Z.z.o odbornom vzdelávari
a PríPrave a o zmene a doplnení niektorych zákonov v uvedených priestoro ch orgaruzácie.

c) Identifikačné údaje pracoviska :

Moment - Bistro&Ubytovanie
Záltradná670
059 35 Batizovce

d) Forma praktického vyučovania
Praktické vyučovanie žíaka sa vykonáva formou odborného qýcviku, vykonávaním cvičnej
Práce, a to nácvikom zhotovovania ,qýrobkov, poskytovaním služieb alebo vykonávaním
gr1govných Činností zodpovedajúcich povolaniu, pre skupinu žiakov vo všetkých ročníkov
SOS hotelovej, učebných a študijných odborov kuchár a čašník - servíika, hotelová
akadémia, v priestoro ch organizácie naurčených pracoviskách.

e) Časový harmonogram praktického vyučovania
Odborný výcvik sa bude uskutočňovat' skupinovou formou v jednottiqých dňoch v rozsahu 6
hodín pre 1. a 2. ročník, 7 hodín pre 3. a 4. ročník tj. celkom 30 l 35 hodín tyždenne.
Za organizovanie a vedenie odborného výcviku počas r4yrrčovacieho dňa v priestoroch
otgarizácie sú zodpovední inštruktori a dohl'ad vykonáva majster OV SOŠ hotelová.



odborný výcvik sa nevYkonáva v čase školou organizovaných podujatí, exkurz ií a akcií.ktoré
.il::illi.sPlánom Práce SoŠ;k;;r"ráli,-ř,"řrř'i.,irua" 

stematickým plánom pre

í) Deň začatia a deň ukončenia praktického vyučovaniaV Školskom roku sa odborný 
"ý.",iř;račína 03.09. a končí 31.08.

h) Počet majstrov odbornej.výchovy podl'a § 8, odseku 3, b, zákona č.6112015PoČet inŠtruktorov : uveden"é u priioň., n.le Šrioasi,áu oorroay na aktuálny šk. rokPočet majstrov odbornej výchovy , áorrťua 1 MOV
i) PoČet majstrov odbornej výchovy podl,a § 8, odsek u 4, zákona č. 6112015Počet ma.istrov odborn"; 

"YÓrrá"v 
, ď

j) jnQsln účasti inštruktora na hodno tenížiaka
DeZ lnslruKtorov.

k) Hmotné zabezpečenie žiaka
- iOS zabezpečí vhodné pracovné oblečenie pre žiakov- organizácia zabezpečí možnost' stravovania žiakov- organizácia zabezpečí pre žiakov šatne na prezliekanie a hygienu.

I) Finančn é zabezpečenie žiaka
Nadvázne na to, Že Žiaci vykonávajú cvičné práce a to nácvikom zhotovovania výrobkov,PoskYtovania sluŽieb alebo uYtonauárri- p.u"ourv.r, oi"""rtí zodpovedajúcich povolaniu. safinančné zabezpečenie žiaka;"p".ky;j. ]sll ZodPovedajúcicJ

m) opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní- Školenie BOZ povereným zailestnancom organizácie . ]

- školenie BOZ majstrom odborn.j ,rý.t or...

n) Spósob ukončenia zmluvného vzt'ahu
Zmluva sauzatvárana dobu neurčitú.- Žrnlu. n. stran\. móžLr r l por edat. zmlur.u vzá_jomnoudohodou, alebo písomnou l.ípol ed'ou s r ipor edno" i.r't"r", na_inrenej _ieden nlesiac,
V Hornom Smokovci, anu ....9 l|. r. P. 

j,?P.\ 3.........

g) počet žiakov, ktod sa zúčastnia na praktickom vyučovanípočet žiakov,ktorí budú r.ytorrauut] oitomý výcvik :- odbor kuchár : ......1- odbor čašník , servírka : ......0.....- odbor hotelova akadémia : ......0...


