
ZMLUVA č. í0 12015
o rea|izácii odborného výcviku
žiakov Strednej odbornej školy,

Horný Smokov ec 26, VysokéTatry

a) Identifikačnii údaje SOŠ v Hornom Smokovci :

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

IČo : 893552
DIč : 2021357998
Bankové spojenie : štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava

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

a

b) Identiíikačné údajeorganizácie z .

Názov orgarizácie : KUPELE NOVY SMOKOVEC, a.s.

06201NovY Smokovec
IČo : 3171447I
DIČ : 2020517224
tČ npH : SK2020517224
Bankové spojenie :

IBAN: SK30 0900 0000 0004 9288 1974

Zastúpená: Ing.Jozef Vilim, generálny riaditeli

lzatvárajútuto zmluvu o realizácítpraktického vyučovania, formou odborného výcviku
( ďatej len oV ), žiakov Strednej odbomej školy, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry
( ďalej len SOŠ ) a to v súlade s § 4, bodom 2, Zákonaé. 6112015 Z.z. o odbomom
vzdelávanía príprave a o zrnene a doplnení niektoqich zákonov v uvedených priestoroch

orgarizácie.

c) Identifikačné údaje pracoviska :

rúpBrp NoVÝ SMoKoVEC, a.s.

0620t NovY Smokovec
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d) Forma praktického vyučovania

Praktické vyučovanie žiakasa vykonáva formou odbomého rnýcviku, vykonávaním
cviČnej práce a to nácvikom zhotovovania qfrobkov, poskytovaním služieb alebo
vYkonávaním pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu, pre skupinu žiakov vo
vŠetk;ých ročníkov SOŠ, učebných a šfudijných oďbororo kuclrrlr a 8ašník - servírka,
hotelová akadémia, v priestoroch organizácie na určených pracoviskách.
Orgaruzácia uhradí zarealizované cviěné ptáce žiakov SOŠ na základevystavenej faktury
za pdslušný mesiac čiastku v srrme 150,-€.

e) Časový harmonogram praktického vyučovania
Odbomý výcvik sa bude uskutočňovať skupinovou formou v jednotlivých dňoch v rozsahu 6
hodín Pre 1. a2. rcČruk, 7 hodín pre 3. a 4. ročník tj. celkom 30 l 35 hodín tyždemte.
Za otgantzovanie a vedenie odbomého rnýcviku počas vyučovacieho dňa v priestoroch
organtzácie je zodpovedný majster odbornej výchovy SOŠ .
Odborný výcvik sa nevykonáva v čase školou organizovaných podujatí, exkurzií aakcií ,
ktoré sú v súlade s plánom práce SOŠ a konzultácií, ktoré sri v srilade s tematickým planom
pre daný ročník.

í) Deň začatia a deň ukončenia praktického vyučovania

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

g) Počet žiakov n ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní

Počet žiakov, ktorí budú vykonávať odbomý výcvik :

- odbor kuchar : ................ ..... 24
- odbor čašník, servírka : ................ ........ 24
- odbor hotelova akadémia : .......................

h) Počet majstrov odbornej výchovy podl'a § 8, odseku 3, b, zákonač.6tl2015
Počet inšťrrktorov : 0
Počet majstrov odbomej výchovy : 2

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

j) Spósob účasti inštruktora na hodnotení žiaka
Bez inštruktorov.

k) HŤotné zabezpečenie žial<a
- SOS zabezpečívhodné pracovné oblečenie pre žiakov
- Or ganizátcia zab ezp eóí mo žno sť stravo vania ži akov
- Organizáciazabezpečí pre žiakov šatne na prezliekanie a hygienu.
l) Finančné zabezpečenie žiaka

Nadviizne na to, že žiaci vykonávajú cvičné ptáce a to nácvikom áotovovania výrobkov,
poskytovania sluŽieb alebo vykonávaním pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu,
sa fi nančné zabezpečerue žíaka neposkytuj e.
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m) OPatrenia na zaistenie bezpeČnosti a ochrany zčlraviapri praktickom vyučovaní

- školenie BOZ poveten;ým zamestlrancom organi2ágig,
- školenie BOZ majstrom odbornej qýchovy,

n) Sp6sob ukončenia zmluvného vŤrahu
zmluv a sa uzaír ár a na dobu neurěitu.
Zmluvné stranY móŽu vYPovedať zmluvu vzájomnou dohodou, alebo písomnou qýpoveďou
s qýpovednou lehotou najmenej jeden mesiac.

2 /,, 08, 2t')15

v Homom smokovci dňa
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