
DoHoDA
pre zabezpečenie plnenia uznesení

Zm|avy é.0412016
realizácii odborného výcviku žiakov strednej odbornej školy ,

Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

pre školslrý rok 2017 12018

čl. I
Dodržiavanie ustanovenín

vyplYvajúcich z ustanovení školských zákonov

SOŠ a orgarizácíav ktorej sa vykonáva praktické vylčovanie žiakov sú povinné na
praktickom vyuČovaní dodržiavať ustanoveni a zákona č. 245 l 2008 Z.z. (školský zákon)
a nasled., zékona 18412009 Z.z. o odbornom vzdelávaní, zákona 6112015 o odbornom
vzdelávaní, vyhlášky č. 518/2010 Z.z. avyhl.23ll2a09 Z.z. o otganizáciiškolského roka.

Na základe uvedeného je potrebné dodržiavat'najmii nasledovné ustanovenia :

1) Praktické vyučovanie je neoddelitelhou súčasťou qýchovy na strednej odbornej škole.
UskutoČňuje sa v ňom spojenie qýchovy avzdelávarua s praxou, dósledné osvojenie
príslušných zručností a získané schopnosti využivať v praxi.

2) Odbomý výcvik vyučuje majster odbornej výchovy v jeho neprítomnosti inštruktori
zradov zamestnancov organizácie. Inštrukíor musí mať odbornú prax minimálne 3 roky
a stupeň vzdelania zhodný, alebo vyšší ako stupeň vzdelanía,ktorý žiakpo ukončení
študia získa.

3) Praktické vyučovanie - odborný výcvik žiaci uskutočňujú cvičnou prácou tým, že
PoskYtujú služby alebo vykonávajú odbomé činnosti zodpovedajúce povolaniu a
pracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávartia pripravuje.

4) Vyučovacia hodina v zariadení otgarizácietrvá 60 minút.
5) Vyučovací deň začína spravidla o 8,00 hodine, najskór o 7.00 hodine.

Vyuěovací deň Žiakov sa končí spravidla do 18.00 hodiny, najneskór do 20.00 hodiny. .

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

| Žiacipo prvých dvoch hodinách majú minimálne desaťminútovú prestávku a po troch
vyuČovacích hodinách 15-30 minútovú prestávku. Prestávky móžu bý'totožné
s prestávkami zamestnancov organizácie.

8) vyučovací deň žiakanie je možné rozdeliť na dve alebo viac častí.
9) NePretržitý odpočinok medzi koncom jednej azačiatkom druhej smeny musí byť aspoň 12

hodín,
Nie je možné po odpoludňajšej smene nariadiť rannú smenu.

1O)PoČas odborného výcviku je neprípustné vysielať žiakamimo určené pracovisko.
IDŽiakmá nárok na jedno t.ite j.atÓ, podl'a bohodnutých podmienok jeho poskytovania.
I2)Žiaci sú oprávneni prakticié vyučovanie vykonávuř poáru potrieb ÓrgÁzacie aj

v sobotu, priČom im prináleží ná}rradné volho v iný deň tak, aby vyučóvanie v týždní
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 nevyrčuje. V uvedené dni žiaci nesmú
vykonávať odborný výcvik.

14)Pri rozpise nástupu žiakov na praktické vyučovanie sa zohl'adňuje možnosť doprawého
spojenia na pracovisko.



I)Žiaci sú povinní počas praktického vyučovania nosit'pracovné oblečenie a používat'
ochranné pracovné pomócky dané predpismi o OBP.

I6)Ziaci sú povinní počas praktického vyučovania mat'pri sebe zdravotný preukaz,prípadne
ho odovzdať zodpovednému zamestnancovi organizácie alebo majstrovi OV.

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

čl. il

Zab ezp eČenie p odmienok pre realizáciu praktického vyučovania.

Or ganizácia sa zav ázuje zab ezp ečiť z

- vykonávanie OV v súlade s platnými uěebn;imi osnovami,
- prideťovaťpracu žiakom súvisiacu s ichpdpravou nabudúce povolanie,
- pre žiakov SOŠ a majstrov odbornej výchovy možnosť stravovania,
- vstup žiakom do prevádzkových jednotiekzaúěelom realizácie OV,
- prístup do uvedených priestorov určeným pedagogickým zamestnancom SOŠ

( majster OV, hlavný majster,zástupca riaditeťa pre OV, riaditer SoU
a osobám poveren;ým riaditeťom SOŠ, za účelom rea\izácie OV a kontroly),

- vhodné podmienky pre dóstojnú realizáciu OV,
- školenieBOZpovereným zamestnancom organizácie v zaÁadení,v ktorom

budú žiaci OV vykonávať,
- pre Žiakov vyhowjúce podmienky z hl'adiska bezpečnosti a ochrany zdravia

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

zamestnancov,
- poskytnúť priestory na vykonávanie qfirky a inštruktaže,
- akceptovať požiaďavku SOŠ na uvol'nenie žiakov z OY z dóvodu plnenia

učebných osnov

Stredná odbomá škola zabezpečí :

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

,v"ýcviku v prevádzkových priestoroch orgatizácie,
- vhodné pracormé oblečenie žiakov, a to čašník-servirka :

žiaci: čierne nohavice, vesta, biela košela s dlhým rŇávom,motýlik
žiaěky : čiema sukňa, vesta, biela blúzka s dlhým rukávom, zásterku
kuchár:
j ednotné kuchárske ochranné pracovné oblečenie

- inštruktážpre dodržiavanieBOZpri práci apožiarnej ochrany v zaňadení,
v ktorom budú OV žiaci vykonávať.

/



r
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čl.m
Evidencia a zúčtovanie realimvaných prác

1) Vykonané cviěné práce, s popisom pracormej činnosti, poětom žiakov,
odpracovanými hodinami eviduje majster OV d e n n e do Denníka odbomého
1ýcviku.

2) Podkladom pre mesaěné áčtovanie sú údaje podťa bodu 1, potwdené oboma
stranami.

3) Podklady pre mesaěnú fakturáciu zabezpečía odovzdá na SOŠ majster OV do
posledného pracovného dňa príslušného obdobia.

4) Organizácia uhradí zarcalizované cvičné práce práce žiakov v príslušnom -
mesaěnom období mesačnú čiastku vo qýške dohodnutej v dodatku na pdslušný rok.

5) Mesačná čiastka bude uhradená na základe vystavenej faktúry zo strany SOŠ, ktorá
bude vystavená najneskór do 4 dňa nasledujúceho mesiaca, po uplynutí zdaniteťného
p,lnenia.
Uhrada bude realizovaná do dátumu splatnosti faktury ( spravidla je splatnosť 14 dní)

6) V prípade neuhradenia vystavenej faktury do termínu splatrrosti, móže SOŠ
po tomto termíne prerušiť vykonávanie odborného qýcviku žiakov v
priestoroch otgantzácie s t}m, že odborný výcvik bude obnovený ažpo úhrade
faktury a to dňom pripísania ťrnančných prostriedkov na účet SOŠ.

, čl. Iv
Specifikácia podmienok na realizáciu odborného qýcviku v organizácii :

Škoh v prírode Detslcý raj
059 60 Tatranská Lesná

1) Počet žiakov, ktorí budú vykonávať odborný rnýcvik :

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

Mená žiakov sú uvedené v rozpise.

2) Termín nástupu na odborný výcvik v školskom roku 2017l20l8: 04.09.20t7

3) Termín ukončenia odborného výcviku v školskom roku2017l2018 : 31.08.2018

4) Spósob stravovania :

Organizáciazabezpeěímožnosťstravovaniažiakov.

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

6) Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdraviapri odbornom výcviku :

zabezpeěí majster OV a poverený zamestrranec organtzácie.
7) Spósob dodania ochranného oblečenia žiakov :

Zabezpečí SOŠ.



Žiaci budú pracovat'pod vedením :

- majster odbornej výchovy - 0- pre odbor čašník, servírka

- majster odbomej výchovy pre odbor kuchár

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

9) SOŠ zabezpečí
- na usmerňovanie a kontrolu realízácie praktického vyučovania

( zástupca SOŠ min. lx mesačne )
- pridelenie žiakov do priestorov organizácie po vzájomnej dohode

10) Organizácia sa zavázuje z

a) vytvoriť podmienky pre zástupcov SOŠ na pravidelnú kontrolnú a výchovnú činnost'
žiakov soš

b) sPolupracovat' so SOŠ prostredníctvom majstrov a poverených zamestnancol. SOŠ


