
DoHoDA
pre zabgzpečenie plnenia uznesení

Zm|uvy č.412015
realizácii odborného výcviku žiakov Strednej odbornej školy ,

Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

čl. I
Dodržiavanie ustanovení,

vyplYvajúcich z ustanovení školslých zákonov

SOŠ a orgarizáciav ktorej sa vykonáva praktické r,yrrčovanie žiakov sú povinné na
praktickom vyučovaní dodňiavať ustanoveniazákonač.z4s l 2008 Z.z. ( školský zákon)
anasled., zákonal84l2009 Z.z. o odbornom vzdelávani,zékona6tl2015 o odbomom
vzdelávaní, vyhlášky ě. 518/2010 Z.z. avyh1.23l/2009 Z.z. o organtzácii školského roka.

Na základe uvedeného je potrebné dodržiavat'najmá nasledovné ustanovenia :

1) Praktické vyučovanie je neoddeliteťnou súčasťou rnýchovy na strednej odbomej škole.
Uskutočňuje sa v ňom spojenie výchovy avzdelávania s praxou, dósledné osvojenie
príslušných zručností aziskané schopnosti využívať v praxi.

2) Odborný výcvik vyučuje majster odbornej výchovy v jeho neprítomnosti inštruktori
zradov zamestnancov organizácie.Inštruktor musí mať odbornú prax minimálne 3 roky
a stupeň vzdelaniazhodný, alebo vyšší ako stupeň vzdelaria, ktorý žiak po ukončení
štúdia získa.

3) Praktické vyrěovanie - odborný qýcvik žiaci uskutočňujú cvičnou prácou ým,že
poskyrujú služby alebo vykonávajú odborné činnosti zodpovedajúce povolaniu a
pracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania pripravuje.
Vyučovacia hodina v zariadeni organizácie trvá 60 minút.
Vyučovací deňzačína spravidla o 8,00 hodine, najskór o 7.00 hodine.
Vlučovací deň žiakov sa končí spravidla do 18.00 hodiny, najneskór do 20.00 hodiny. .

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

| Žiacipo prrých dvoch hodinách majú minimálne desaťminútovú prestávku a po troch
vyučovacích hodinách 15-30 minútovú prestávku. Prestávky móžu bý totožné
s prestávkami zamestnancov organizácie.
Vyučovací deň žiaka nie je možné rozdeliť na dve alebo viac častí.
Nepretržitý odpočinok medzi koncom jednej azačiatkom druhej smeny musí byt'aspoň 12
hodín.
Nie je možné po odpoludňajšej smene nariadiť rannú smenu.

lO)Počas odborného výcviku je nepdpustné vysielať žiakamimo určené pracovisko.
tDŽiakmá narok na jedno teplé jedlo, podl'a dohodnuých podmienok jeho poskyovania.
L})Žiaci sú oprávnení praktické vyučovanie vykonávať podťa potrieb organtzácie aj

v sobotu, pričom imprínáležínáhradné voťno v iný deň tak, aby vyučovanie v týždni
nepresiahlo 5 dní. Rozpis nastupu žiakov sa pripraví tak, aby sa o sobotách vystriedali
všetci pridelení žiaci.

13)V deň pracovného pokoja (nedeťa a sviatok) sa nevyučuje. V uvedené dni žiaci nesmú
vykonávať odborný qýcvik.

14)Pri rozpise nástupu žiakov na praktické vyučovanie sa zohťadňuje možnosť dopravného

§pojenia na pracovisko.
Ií)Ziaci sú povinní počas praktického vyučovania nosiť pracovné oblečenie apotňivať

ochranné pracovné pomócky dané predpismi o OBP.

4)
5)

8)
9)



-2-

IQžiacisú povinní počas praktického vyučovania mať pri sebe zdravotný preukaz,prípadne

ho odovzdať zodpovednému zamestiancovi organizácie alebo majstrovi oV,

l7)posledný kalendárny deň v _.riu"i jJ*ujrr* óv p::iTiry*1,!,""Soš menoslov

žiakov s počtom oJi.u"ouu"ych cvičných hodín v príslušnom meslacr,

čt. il

Zabezpeéeniepodmienokprerealizáciupraktickéhovyučovania.

Or ganzárcia sa zavánlje zab ezpečit' :

- vykonávanie OV v súlade s platnými.u9"b",Y*i osnovami,

_ pria"Tovat_pragu žiakom-súiiiÁ s ich prípravou na budúce povolanie,

_ pre;iJ; šóš 
" 
*"irt ou oátorn"j výchow možnosť stravovania,

_ ,r*p zi"t"* á" pr*aa"r.úh jeánúek 
"á 

úč.1o", realizácie oV,

- pdstup do uvedených priesto,ov rrrčenYm pedagogický_m :T":P*,om SOS

( majster oV, hlavný ."irĚ"a.*p"u.iudit.ru př ov, riaditeť SoU

a osobtím poverenjryn "#;l;ilšóS, 
; úe.lom realizácie oV a kontroly),

- vrroá"e pťO*ienkv pre dóstojnú realizáciu OV,

-školenieBoZpoverenýmzamestnancomorganizácievzaÁadetú'vktorom
budú žiaci OV lykonávať,

_ pre žiakov vyhovujúc9 páb_i""rv z hťadiska bezpečnosti a ochrany zďtavia

pri pl,i,,l,poZiarnej"ochr'anv v rozsahu platnej právnej úpravy,

_ poskýtnutie sociálnych ilild;ňi,r""ri".**i" áuko''o a pedagogických

zamestnancov,
- poskytnúť priestory na vykonávanie..vÝr{v.a inštrulríáže,

_ akcepto vať pož\aduur,ršó§rruuvoťnenió žiakov zoy zdóvodu plnenia

učebných osnov

Stredná odbomá škola zabezpeóí z

- teoretické vyučovanie žiakov,

- i"*pr.xné praktické vyrrčovani9.žiakov,
, majstra oauo*"il^i.nó úi" bude viesť skupinu žiakov na odbornom

qicviku u pr"uáaátovYctr priestoroch otganízácíe,

- vhodné p.u"ounJoÚlejenie žiakov, a to čašník-servirka :

žiaci:čieme nohavice, vesta, bielakošela s dlh.ým rukávom'mofýlik

žiaó|<y: čierna,"t"", ""i", 
úi,lu blúzkas dlhým rukávom, zásterku

kuchar:
;.O""ile kuchárske ochranné pracovné oblečenie

_ inštrukt žňpreaoJrziuu* íeBoZp.i |ra.i apožiamq ochrany v zwiadeni,

u t to.o* budú OV žiaci vykonávať,
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čl.nI"

Evidencia a zúčtovanie realizovaných prác

vykonané cvičné práce, s popisom pracovnej činnosti, počtom žiakov,
odpracovanými hodinami eviduje majster OV d e n n e do Denníka odborného
výcviku.
Podkladom pre mesačné zúčtovanie sú údaje podlia bodu 1, potwdené oboma
stranami.
Podklady pre mesačnú fakturáciu zabezpečí a odovzdána SOŠ majster OV do
posledného pracovného dňa príslušného obdobia.
Organtzácia uhradí zarcalizované cvičné práce práce žiakov v príslušnom -
mesaČnom období mesačnú čiastku vo výške dohodnutej v dodatku napdslušný rok.
Mesačná čiastka bude uhradenánazál<7ade vystavenej faktury zo strany SOŠ, ktorá
bude vystavená najneskór do 4 dňa nasledujúceho mesiaca, po uplynutí zdanitelhého
plnenia.
Úhrada bude realizovaná do dáfumu splatnosti fakffiry ( spravidla je splatrrosť 14 dní )
v pdpade neuhradenia vystavenej faktrrrry do termínu splatrrosti, móže soš
po tomto termíne prerušiť vykonávanie odborného výcviku žiakov v
priestoroch otganizácie s Ťm, že odbomý výcvik bude obnovený ažpo úhrade
faktury a to dňom pripísania ťrnančných prostriedkov na účet SOŠ.

6)
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čl. Iv
Špeciíikácia podmienok na realizáciu odborného výcviku v organizácii :

DOMENA s.r.o.
ATRIUM HOTEL
Nový Smokovec 42
0620I Vysoké Tatry

1) Počet žiakov, ktorí budú vykonávat'odbomý výcvik :

- odbor kuchár 24 žiakov
- odbor čašník, servírka 24 žiakov

Mená žíakov sú uvedené v rozpise.

2) Termín nástupu na odborný výcvik v školskom roku 2015 l 2016 : 02.09.2015

3) Termín ukončenia odborného výcviku v školskom roku 2015 l 2016 : 31.08.2016

4) Spósob stravovania :

O ryanizácia zab ezp e ěí mo žno sť stravovani a ži akov.

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

6) Opatrenianazaistenie bezpečnosti a ochrany zdraviapri odbornom výcviku:
zabezpeči majster OV a poverený zamestnanec organizácie.

7) Spósob dodania ochranného oblečenia žiakov :
Zabezpečí SOS"

$ Žiacibudú pracovať pod vedením :

- majster odbornej výchovy Mgr.Biel'aková Helena pre odbor čašník, servírka

- majster odbornej výchovy Bc. Krak Ondrej pre odbor kuchár

- inštruktori

9) SOŠ zabezpeči
- na usmerňovanie a kontrolu realizácie praktického vyučovania
( zásfipcaSOŠ min. lx mesačne )

- pridelenie žiakov do priestorov organlzácie po vzájomnej dohode

10) Organwácia sa zavázuje :- 
a) vyworiť podmienky pie zásttlpcov SOŠ na pravidelnú kontrolnú a výchovnú činnosť

žiakov sos

b) spolupracovať so SOŠ prostredníctvom majstrov a poverených zamestnancov SOŠ

uvedení v Prílohe č.1 (menovanie inštruktorov OV )
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realizoyané íbrmou poskytovaných služieb a
v danom mesiaci sumu vo výške 200,- Eur

c) uhradit'SOŠ za cvičné práce
lykonávaním odborných činností

V Hornom Smokovci. dňa

7l. i6 20í5


