
ZMLUVA č. 5 12015
o rea|izácii odborného výcviku
žiakov Strednej odbornej školy,

Horný Smokovec 26, VysokéT atry

a) Identifikačné údaje SOŠ v Hornom Smokovci :

Názov : stredná odbomá škola
Horný Smokovec 26
06201Vysoké Tatry

IČo : 893552
DIČ : 202l357gg8
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Radlinského 32,Bratislava

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

a

b) Identifikačné údaje organizácie :

Nazov organizácie : Tatry mountain resorts, a.s.
DemiinovskáDolina72
03 101 Liptovský Mikuláš

prevádzka: Grandhotel Sta{ý Smokovec
ICO : 31560636
DIČ : 2020428036
lČ opH: SK2020428036
Bankové spojenie :

IBAN: SKl3 1100 0000 0026 2812 8455

Zastúpená:

uzaMarulÚtúto zmluvu o realizácii 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. 6112015 Z.z. oódbo-orn
vzdelávaní a príprave a o znene a doplnení niektoqfch zákonov v uvedených priestoroch
organizácie.

c) Identiíikačné údaje pracoviska :

Grandhotel Starý Smokovec
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d) X'orma praktického vyučovania

Praktické vyučovanie žiakasa vykonáva formou odborného výcviku, vykonávaním
cviČnej ptáce a to nácvikom áotovovania výrobkov, poskytovaním sluŽieb alebo
vYkonávaním pracovn;ých činností zodpovedajúcich pbvolániu, pre skupinu žiakov vo
vŠetkých ročníkov SOŠ, učebných a Štoai3rrýct odiorov t<uchar a Eašník - servírka,
hotelová akadémia, v priestoro ch orgarizácie na určenýcl pracoviskách.
Organizáciauhradí zarealizované cvičné ptácežiakov SOŠ na základevystavenej faktury
za píslušný mesiac čiastku v sume 266,-€.

e) Časový harmonogram praktického vyučovania
Odbomý qýcvik sa bude uskutočňovať skupinovou formou v jednotliqfch dňoch v rozsahu 6
hodín Pre l. a 2. ročník, 7 hodín pre 3. a 4. ročník tj. celkom 30 l 3Š hodín tyždenne.
Za organtzovanie a vedenie odborného qýcviku počas vyrčovacieho dňa v prióstoroch
organtzácie je zodpovedný majster odbornej rlýchovy SOŠ .
Odborný výcvik sa nevykonávav čase školou organizovaných podujatí, exkurzií a akcií ,
ktoré sú v súlade s plánom práce SOŠ a konzultácií, ktoré sri v srilade s tematickým plánom
pre daný ročník.

í) Deň začatia a deň ukončenia praktického vyučovania

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

g) Počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní

Počet žiakov, ktod budú vykonávať odborný výcvik :- odbor kuchrir : ................ ..... 22
- odbor čašník, servírka : ........................ 29
- odbor hotelova akadémia : .......................

h) Počet majstrov odbornej výchovy podl'a § 8o odseku 3, b, zákon a č.61t20l5
Počet inštruktorov : 0
Počet majstrov odbornej qýchovy : 2

i) Počet majstrov odbornej výchovy podl'a § 8, odseku 4,zákonač.61t2015
Počet majstrov odbornej qichovy : 0

j) Spósob účasti inštruktora na hodnotenížial<a
Bez inštruktorov.

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

- Or ganizácia zab ezpečí možno sť stravovania žiakov
, organízáciazabezpeěí pre žiakov šatne na prezliekanie a hygienu.
l) F'inančné zabezpečenie žiaka

Nadviizne na to, že Žiaci vykonávajú cvičné práce a to nácvikom zhotovovania výrobkov,
PoskYtovania sluŽieb alebo vykonávaním pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu,
sa fi nančné zabezpeěenie žiaka neposkytuj e.

I
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m) OPatrenia na zaistenie bezpeČnosti a ochrany zdraviapri praktickom vyučovaní

- školenie BOZ povereným zamesfirancom organizácie ,- školenie BOZ majstrom odbornej výchovy,

n) Spósob ukončenia zmluvného vztaha
zmluv a sa uzaťl át a na dobu neurčitú.
Zmluvné stranY mÓžu vy'povedať zmluvu vzájomnou dohodou, alebo písomnou výpoveďou
s qýpovednou lehotou najmenej jeden mesiac.

2i. 0B.2rlí5

\/ Hornom Smokor-ci dňa


