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DoHoDA
pre zabezpečenie plnenia uznesení

Zmluvy č.1112016
realizácii odborného výcviku žiakov strednej odbornej školy ,Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

pre školslrý rok 2017 t2018

čl" I
Dodržiavanie ustanovení,

. vyplývajúcich z ustanovení školských zákonov

SOŠ a organizáciav ktorej sa vykonáva praktické vyrčovanie žiakov sú povinné na praktickom
vyučovaní do&žiavať ustanoveniazékonač.245 tžoos Z.z. (školsui, riu.onýanasled., zákota
18412009 Z,z, o odbornom vzdelávaní, zákona 6112015 o odbornom vzdetávaní, vyhlášky č.51812010 Z.z. avyh|.23I/2009 Z.z. o organizácli školského roka.

Na základe uvedeného je potrebné dodržiavat'najmá nasledovné ustanovenia :1) Praktické vYuČovanie je neoddeliteťnou súčast'iu výchovy 
"u 

,i."á""3 odbomej škole.UskutoČňuje sa v ňom sPojenie výchor,y a vzdelávartia s praxou, dósledné osvojeniepdslušných zručností a získané schopnosti vyvžívať v praxi.
2) Odbomý výcvik vyuČuje majster ÓaUo*.j výchova v jeho neprítomnosti inštruktoriz radov zamestnancov otganizácie. Inštruktór musí mať oábomri prax minimaine 3 roky

a stuPeň vzdelaniazhodný, alebo vyšší ako stupeň vzdelania,ktoryŽiakpo ukončení štúdiazíska.
3) Praktické vYuČovanie - odborný výcvik žiaci uskutočňujú cvičnou prácou tým, že

PoskYtujú sluŽbY alebo vYkonávajú odborné činnosti ,oapouffi,i"" povolaniu apracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania pripravuje.
4) Vyučovacia hodina v zariadení organizácie trvá 60 áirr,it.
5) Vyučovací deňzačínaspravidla o 8,00 hodine, najskór o 7.00 hodine.

VYuČovací deň Žiakov sa konČÍ spravidla do 18.0Ó hodiny, najneskór do 20.00 hodiny. .6) vyučovací deň ttváv 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
rryrrČovacích hodinách 15-30 minútovú prestávku. Prestávky móžu byť toiožné
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 byt aspoň 12hodín. Nie je možné po odpoludňajšej smene nariadiť rannú smenu.
10)PoČas odbomého výcviku je nepdpustné vysielať žiakamimo určené pracovisko.ttlŽiakmá nárok na jódno t.pte;.ará, podťa hohodnutých podmienok jeho poskytovania.I)Žiacisú oPrávneniprakticke vyučovánie vykonávat"podťa potrieb organizácieaj v sobotu,
PriČom imPrináleŽÍnáhradné voťno v iný deřtak, aby vyučovanie v tyidninepresiahlo 5 dní.RozPis nástuPu Žiakov sa pripraví tak, aby sa o soboíácň vystriedali vsetci priáelení žiaci.13)V deň Pracovného pokoja (nedeťa a sviatok) sa nevlučuje. V uvederre arri žiaci nesmúvykonávať odbomý výcvik.
14)Pri rozPise nástuPu Žiakov na praktické vyučovanie sa zohl'adňuje možnosť dopravného
spoienia na pracovisko.
l')Ziaci sú Povinní PoČas praktického vyučovania nosit' pracovné oblečenie a používat,
ochranné pracovné pomócky dané predpismi o OBP.



I'iŽiaci sú Povinní PoČas praktického vyučovania mať pri sebe zdravotný prellkaz,prípadne
ho odovzdať zodpovednému zamestnancovi or ganlzicie alebo *u3 rt Ňi oÝ.

17)Posledný kalendrárny deň v mesiaci je majster ÓV povinny predlóziť na Soš menoslov
žiakov s počtom odpracovaných cvičných hodín u pií.l.ršrrom mesiaci.

čt. il

Zab ezP eČenie po d mien ok p re realizá ciu praktickéh o vyučovania.

Orgarizácia sa zavázuje zabezpečiť :

- vykonávanie ov v súlade s platnými učebnými osnovami,- Pridel'ovať Prácu Žiakom súvisiacu s ich prípravou na budúce povolanie,- Pre Žiakov SOŠ a majstrov odbomej vYchovy možnosť stravovania,- vstuP Žiakom do prevádzkových jednotiek za účelom realizácie oV,- PrístuP do uvedených priestorov určeným pedagogickým zamestnancom Soš
(majster OV, hlavný majster, zástupcariaditeťipie PÝ, riaditer Soš u osob,ím
Povereným riaditeťom SOŠ, za účelom realizácie OV a kontroly),- vhodné podmienky pre dóstojnú realizáciu OV,

- ŠkolenieBOZPovereným zamestnancom orgarrizácie v zaÁadení,v ktorom
budú žiaci OY vykonávať )- Pre Žiakov vYhor,ujúce podmienky z hťadiska bezpečnosti a ochrany zdtavia
pri práci a požiarnej ochrany v rozsahu platnej pravnej úpravy,- PoskYtnutie sociálnych priestorov pre prezliekani e žiaŘoi a póáagogických
zameStnancov,

- poskytnút'priestory na vykonávanie výučby a inštruktáže,- akcePtovať poŽiadavku SOŠ na uvoťnenie žiakov zOY z dóvodu plnenia
učebných osnov

Stredná odborná škola zabezpečí :

- teoretické vyučovanie žiakov,
- komplexné praktické vyučovanie žiakov,
- majstra odbornej výchovy, ktory bude viesť skupinu žiakov na odbomom

výcviku v pr ev ádzkových priestoroch ot ganizáóie,
- vhodné pracovné oblečenie žiakov a to čašník-servirka :

žiaci: čieme nohavice, vesta, biela košeťa s dlhým rukávom, mot}lik
žiačky: čierna sukňa, vesta, biela blúzka s dlhým rukávom, zásterka
kuchar :

j ednotné kuchárske ochranné pracovné oblečenie
- inštruktáňpre d9!{ilvanieBoZpri práci a požiamej ochrany v zaríadení,

v ktorom budú OV žiacivykonávať.



1)

,\

3)

4)

5)

6)

č1.III
Evidencia a zúčtovanie realizovaných prác

vykonané cvičné práce s popisom pracovnej činnosti, počtom žiakov,
odPracovanými hodinami eviduje majster OV d 

" 
n n . do Denníka odbomého

VVcvll(u_
poaHaaom pre mesačn é zúčtovanie sú údaje podl'a bodu 1, potvrdené oboma
stranami.
podklady pre mesačnú fakturáciu zabezpečí a od,ovzdána soš majster ov do
posledného pracovného dňa príslušného obdobia.
Organizácia uhradí za realizované cvičné práce žiakov v príslušnom - mesačnom
období mesačnú čiastku vo výške dohodnutej v dodatku na príslušný rok.
MesaČná Čiastka bude uhradená na základ,e výstavenej ranty 

^ 
,,rárrv Šoš, ktorá

bude vYstavená najneskór do 4 dňa nasledujúceho mesiaca, po uplynutí zdanitefného
plnenia.
Uhrada bude realizovaná do dátumu splatnosti faktúry ( spravidla je splatnosť 14 dní )V prípade neuhradenia vystavenej faktúry do termínu splátnosti, ,.oz"Tóš--" 

'

po tomto termíne prerušit' vykonávanie odborného výcviku žiakov v
priestoroch organizácie s tým, že odborný výcvik bude obnov ený ažpo úhrade
faktúry a to dňom pripísania finančných p.o.tri.dkov na účet sóš.-

čL IV
ŠPecifikácia Podmienok na realizáciu odborného výcviku v organizácii :

1) Počet žiakov,ktorí budú vykonávať odborný výcvik :

Prevádzka:
$QUAPARK Poprad
Sportová č.l397lt
058 01 Poprad

- odbor kuchár 22
- odbor čašník, servírka 20
mená žiakov sú uvedené v rozpise

Prevádzka:
Hotel HORIZONT
Stará Lesná 178
059 60 Tatranská Lomnica

žiakov
žiakov

- odbor kuchár 6 žiakov
- odbor čašník, servírka 3 žiaci
mená žiakov sú uvedené v rozpise

2) Termín nástuPu na odborný výcvik v školskom roku 2017/2018: 04.09.2017

3) Termín ukonČenia odborného výcviku v školskom roku20l7l20l8: 31.08.2018

I



4) Spósob stravovania:
O ryanizácia zab ezp ečí mo žno st' stravovania žiakov.

5) Sociálne priestor1, pre žiakov zabezpečí organizácia:
šatňa, sprcha. WC

6) OPatrenianazaistenie bezpečnosti a ochrany zdraviapri odbornom výcviku:
zabezpečí majster ov a poverený zamestnanec orguiirá"i"

7) Spósob dodania ochranného oblečenia žiakov:
Zabezpečí SOŠ.

| Žiaci budú pracovat'pod vedením:

Prevádzka: AOUAPARK Poprad. Športová č. 1397i1. 05801 Poprad

- majstra odbornej výchovy Bc, Magdaléna Kaprálová pre odbor čašník, servírka- majstra odbornej výc}rovy Bc. Jolana Mušinská pre odbor kuchár- inŠtruktorov OV uvedených v Prílohe č.1 (menovurri" inšt.uktorov oV )

- inštruktorov ov uvedených v prílohe č.1 (menovanie inštruktorov ov )

kontrolu odborného výcviku a pridel'ovanie žiakov zabezpečí:
- majster odbornej výchovy Mgr. Beáta Sisková praodbor čašník, servírka- majster odbornej výchovy Mgr. Michaela Smoleňáková pre odbor kuchár

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

( zástupca SOŠ min. 1x mesačne )
- pridelenie žiakov do priestorov organizácie po r,zájomnej dohode

10) Organizácia sa zavázuje :

a) vYtvorit'Podmienky pre zástupcov SOŠ na prar idelnú kontrolnú a výchovnú činnost,
žiakov soš

b) sPoluPracovat'so SOŠ prostredníctrotrl ttre_jstl1)\ 3 povel,eních zamestnancov Soš
c) uhradit' SOŠ za cl-ičné práce realizo\ ane l'o.r,-,o,_, porkltoiuních služieb a
vYkonávaním odbom!ch činností r,danonl ntesiaci sun]u \o riške 300.- Eur

V Hornom Smokovci, dňa 2 a i:i$ i017

stredná odborná škola


