
zMLUvA č. 3 l20I5
o rea|izácii odborného výcviku
žiakov Strednej odbornej školy,

Horný Smokovec 26,, VysokéTatry

a) Identifikačné údaje SOŠ v Hornom Smokovci :

Názov : stredná odborná škola
Horný Smokovec 26
0620l Vysoké Tahy

IČo : 893552
DIČ : 202t3579g8
Bankovó spojenie : Štátna pokladnica, Radlinského 32,Bratislava

IBAN: SK98 8180 0000 0070 0051 5380
Zastiryené: RNDr.Peter Slančo, riaditeť SOŠ

a

b) Identifikačné údaje organizácie :

Názov orgaŇzácie : Hotel Poprad s.r.o.
Partizarrska 677lI7

tčo : 8Žl3ir'.T*
DIČ : 2020020937
IČ opH: SK2020020937
Bankové spojenie :

IBAN : SK33 7500 0000 0040 1394 8595

Zastupená: Ing. Peter Lišiak, riadite]]

vatvarujútúto zmluvu o realizácíi praktického vyučovania, formou odborného výcviku
( ďalej len OV,.), žiakov Strednej odbomej školy, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry
( ďalej len SOŠ ) a to v súlade s § 4, bodom 2, Zákonač.6tl20l5 Z.z. o odbornom
vzdelávari a príprave a o znene a doplnení niektoqich zákonov v uvedených priestoroch
organtzácie.

c) Identiíikačné údaje pracoviska :

Hotel Poprad s.r.o.
Partizánska 677117
05801 Poprad
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d) Forma praktického vyučovania

Praktické vYrrČovanie Žlakasa vykonáva formou odborného výcviku, vykonávaním
cviČnej Práce a to nácvikom zhotovovania výrobkov, poskytovaním .i1rzi"u alebo
vYtonávaním Pracovných činností zodpoveáajúcich pbvoňniu, p.. ,t rpiŇ žiakov vo
vŠetk;Ích roČníkov SOŠ,. uěebných a študijných oďbo.ou kuchar a 8ašník _ servírka,
hotelová akadémia, v priestoro ch organizáciě naurčených pracoviskách.
Organtzácia uhradí zarealizov,ané cvičné práce žiakov Šoš 

"u 
zak|Áevystavenej faktury

za príslušný mesiac čiastku v srrme 766,-€.

e) Časový harmonogram praktického vyučovania
Odborný výcvik sa bude uskutočňovať skupinovou formou v jednotlivých dňoch v rozsahu 6hodín Pre 1. a 2. roČník, 7 hodín pre 3. a 4. ročník tj. celkom 30 l 3Šhodín ťýždewrc.
Zaorgarnzovanie a vedenie odborného výcviku počás vyučovacieh"dil;;;i;storoch
org.anizácie je zodpovedný majster odbornej 

"Y.ho"y 
SÓŠ .

Odbomý výcvik sa nevykonávav čase školou organiŽovaných podujatí, exkurzií a akcií ,ktoré sú v súlade s Plánom práce SOŠ a konzultáóií, ktoré ,,i 
" 

ir.itud" s tematickým plánom
pre daný ročník.

f) Deň začatia a deň ukončenia praktického vyučovania

V školskom roku sa odborný výcvik sazačína 02.09. a končí 31.08.

g) počet žiakov, ktod sa zúčastnia na praktickom vyučovaní

Počet žiakov, ktod budú vykonávať odborný výcvik :- odbor kuchár : ................ ...." 22- odbor čašník, servírka: ................ ........ 2- odbor hotelova akadémia : ....".........__._.__._

h) Počet majstrov odbornej výchovy podl'a § 8, odseku 3, b, zákon a č.6112015
Počet inštrukíorov : 0
Počet majstrov odbornej výchovy : 2

i) Počet majstrov odbornej výchovy podl'a § 8, odseku 4,zákona č.6112015
Počet majstrov odbornej qýchovy : O

j) Spósob účasti inštruktora na hodnotení žiaka
Bez inštruktorov.

k) Hmotné zabezpečenie žiaka
- SOS zabezpečí vhodné pracovné oblečenie pre žiakov

- Or ganizácia zab ezpečí možnosť stravovania Ziakoro
- o:uanizlcia zabezpečí pre žiakov šatrre na prezliekanie a hygienu.
l) F'inančné zabezpečenie žiaka

Nadviizne na to, Že Žiacivykonávajú cvičné práce a to nácvikom zhotovovania qirobkov,
PoskYtovania sluŽieb alebo vykonávaním pracóvných činností zodpovedajúcich povolaniu,
sa fi nančné zab ezp ečenie žiaka nepo skytuj e.

l



m) Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní

- školenie BOZ povereným zamestnancom organizácie ,

- školenie BOZ majstrom odbomej výchovy,

n) Spósob ukončenia zmluvného vzt'ahu
zmlw a sa uzatv ár a na dobu neurčihi.
Zmluvné strany móžu vypovedat'zmluvtt vzájomnou dohodou, alebo písomnou výpoveďou
s výpovednou lehotou najmenej jeden mesiac.


