
Zm|uva č. HS 2l20t8IDY
o duálnom vzdelávaní

uzatvorená podl'a § 16 zákona č.61l20l5 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov

(d'alej len ,,zákon")

Zmluvné strany:

škola: stredná odborná škola hotelová
so sídlom: Horný Smokovec 26, 062 0l Vysoké Tatry
zastúpená: RNDr. Peter Slančo - riaditel'školy
ICO: 00893552
ntČnČ npH: 202135,7998
banka: Štátna pokladnica
čís|o účtu: SK23 8180 0000 0070 0051 53'72
zriad'ovacla listina: vydaná Prešovskýrn samosprávnym krajorn dňa 0i .01.2002 pod číslom : OŠaTK -

200214 - 10
(d'alej len ,,škola")

a

Zamestnávatel': GOLF I|{TBRI{ATIONAL, s r. o.
so sídlom: Tatranská 754,059 52 Vel'ká Lomnica
zastúpený: Ing. Sylvia Hrušková, konatel'ka spoločnosti
lČo: 36 454161
oIčltč opH: SK20200l 7890
banka: Tatra banka. a. s.
číslo účtu: SK75 1100 0000 0026 2903 2543
registrácia: Obchodný register Okresnélro súdu Prešov, oddie| Sro, vložka č, ] 1101/P
registračné číslo osvedčenia pre SDV: 258/SDV/RlJZl20l5
(d'alej len,, z ame s ínáv at e ť ")

Článok I.
Predmet zm|uvy

1. Predmetom zmluvy je závázok zamestnávatel'a poskytovať žiakom školy praktické vyučovanie na
svoje náklady azodpovednosť azávázok školy poskytovať žiakom teoretické vyučovanie a
organizovat' a koordinovat' odborné vzdelávanie a prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania.

článok It.
Odbor vzdelávania,

v ktorom sa bude poskytovat'praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania

1. Zamestnávaíel'bude poskýovať žiakom školy praktické vyučovanie v odboroch vzdelávania, ktoré sú
uvedené v osvedčení o spósobilosti zamestnávatel'a poskytovat' praktické vyučovanie v systéme
duálneho v zdeláv ania (d'alej len,,o svedčen i e") :

t odbor
Kód

odboru
štúdia

Názov odboru
štúdia

Forma
štúdia

nÍzm
štúdia

Stupeň
dosiahnutého
vzdelávania

Doklad o získanom
vzdelaní/odbornej

kvalifikácii

6444K Cašník,
servírka

denná 4 roky
úplné stredné

odborné vzdelanie
ISCED 3A

vysvedčenie
o maturitnej

skúške/výuěnÝ list



úrplné stredné
odborné vzdelanie

ISCED 3A

Doklad o získanom
vzdelaní/odbornej

kvalifil<rícii
stredné odborné

vzdelanie
ISCED 3C

stredné odborné
vzdelanie
ISCED 3C

2. Výchovu avzde|ávanie žiakov v rozsahu praktického vyrčovania u zamestnávatel'a ateoretického

v}uěovania v škole budú zmluvné strany poskytovať žiakom v systéme duálneho vzdelávania podl'a

školských vzdelávacich programov pre príslušný študijný odbor a učebný odbor uvedený v bode 1 tohto

článku zmluvy. Škola poskytne zamestnávatelbvi v jednom vyhotovení príslušné školské vzdelávacie

programy vtlaěenej verzii ajedenkrát formou emailu na adresu manager@golíinter.sk vo formáte

PDF najneskór do konca augusta pred zaěiatkom posky,tovania praktického lyučovania a následne pri

zmene školského vzdelávacieho programu vždy do konca, augusta príslušného kalendárneho roka,

v ktorom bola zmena schválená.

článok IIt.
Forma praktického vyučovania

praktické vyuěovanie bude zamestnávateť poskytovať v jednotliqých odboroch štúdia formou:1.

1. zamestnávatel' bude
praktické vyučovanie
žiakov:

Clánok IV.
počet žiakov

na pracovisku praktického lyučovania v
vjeden ryuěovací deň praktické vyučovanie

súlade s osveděením poskytovať
pre nasledovný maximálny počet

tudiinÝ odbor
kód odboru

štúdia
Názov odboru štúdia Forma praktického ryučovania

6444K Cašník, servírka odborný výcvik
6445 K Kuchár odbornÝ výcvik

U odbor
I(ód odboru

štúdia
Názov odboru štúdia Forma praktického ryučovania

6444H čašník. servírka odborný výcv k
6445 H Kuchár odborný výcv k

kód odboru štúdia Názov odboru štúdia
Maximálny počet žiakov v jeden

wučovací deň

6444 K čašník, servírka 2

6445 K Kuchár 2

6444H čašník, servírka 2

6445 H Kuchár 2



Počet žiakov prvého ročníka príslušného školského roka, ktoqým bude zamestnávatel' poskytovať
praktické r,yučovanie azoznamžiakov, s ktonými zamestnávatel'uzatvoril uěebnú zmluvu aktorlým
bude zamestnávate|' poskytovať praktické vyuěovanie v jednotliých roěníkoch štúdia v príslušnom
školskom roku je uvedený v prílohe č. 1, ktorá je neoddelitelhou súěasťou tejto zmluvy

čHnokV.
Miesto výkonu praktického vyučovania a jeho rozsah

Miestom výkonu praktického vyuěovania je pracovisko praktického lyučovania, kto4ým je
organizaéná súčasť zamestnávatel'a alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávateí vlastnícke právo
alebo uživacie právo. Praktické vyuěovanie móže zamestnávatel'poskytovať žiakom aj na pracovisku
praktického vyuěovania, ku ktorému má vlastnícke právo alebo užívacie právo organizácia. v ktorej sú
združení viacerí zamestnávatelia. Miesto výkonu praktického vyuěovania a jeho rozsah sú uvedené
v prílohe ě.2,ktorá je neoddelitelhou súěasťou tejto zmluvy,

Praktické vyuěovanie móže zamestnávatel'poskytovať žiakom aj v dielni školy, ak počet vyuěovacích
hodín praktického vyuěovania r,ykonávaného v dielni neprekročí 50 %o z celkového počtu hodín
praktického vyučovania žiaka poěas celej aÍ*y StnOia žiaka. Zamestnávatel' písomne oznámi
zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka a žiakovi qýkon praktického vyuěovania v škole alebo
u iného zamestnávatel'a, spósob organizácie a časový harmonogram praktického vyučovania.

Ak to lyžaduje charakter povolania, na ktoré sa žiak v príslušnom odbore štúdia pripravuje, móže sa
odborný qýcvik dočasne vykonávať aj na inom mieste r4ýkonu produktívnej práce urěenom
zamestnávatelbm. Pri zmene miesta qýkonu praktického vyučovania je zamestnávate|' povinný
zabezpeéiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci žiaka podl'a § 25 ods. 5 zákona.Iné miesto qýkonu
praktického vyučovania preukéaatetne oznamuje zamestnávatel'zákonnému zástupcovi neplnoletého
žiaka a žiakovi spósobom uvedeným vo vnútornom poriadku pracoviska praktického vyuěovania.

Odborný qýcvik bude zamestnávatel'poskytovať v rozsahu uvedenom v uěebných osnovách predmetu
odborný r}cvik v školskom vzdelávacom programe pre príslušný odbor vzdelávania. v ktorom sa žiak
pripravuje a podl'a zmluvnými stranami dohodnutej organizácie praktického vyuěovania
v jednotliqých vyučovacích mesiacoch.

článokVI.
Počet majstrov odbornej výchovy, hlavných inštruktorov a inštruktorov

Odborný qýcvik bude zamestnávatel'vykonávať pod vedením majstra odbornej qýchovy, inštruktora a
hlavného inštruktora.

J.

Poěet a zoznam majstrov odbornej qýchovy, ktorí sú zamestnancami zamestnávateía, a pod vedením
ktoých budú žiaci vykonávať praktické vyuěovanie uzamestnávateía v rozsahu meno, priezvisko
a dátum narodenia, je uvedený v prílohe č. 3, ktorá je neoddelitelhou súěasťou tejto zmluvy.

Poěet a zoznam majstrov odbornej ýchovy, ktorí sú zamestnancami školy, a pod vedením ktoqfch
budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie uzamestnávateta v rozsahu meno, priezvisko adátum
narodenia, je uvedený v prílohe č. 3 ktorá je neoddelitelhou súěasťou tejto zmluvy.

4. Počet a zoznam hlavných inštruktorov a inštruktorov, pod vedením ktoných budú žiaci vykonávať
praktické vyuěovanie u zamestnávatel'a v rozsahu meno, priezvisko adátum narodenia, je uvedený
v prílohe ě. 3, ktorá je neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy.

ClánokVII.
Časový harmonogram praktického vyučovania

Praktické vyuěovanie bude zamestnávatel' poskltovať podl'a časového harmonogtamu praktického
vyučovania v súlade s ustanovenolorganizáciou výchovy avzdelávania v stredných školách.
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Škola a zamestnávatel' najneskór do 31 .8. kalendárneho roka pred začiatkom ško|skélro ro\
sPracujú Časový lrarmonogram praktického vyučovania. Zamestnávatel' zapracuje návrh časového
lrarmonogramu praktického vyučovania do vnútorného poriadku pracoviska praktického vyučovania
zamesínávatel'a v súlade s § 2l ods. 6 zákona.

Praktické vyučovanie bude zamestnávate|' poskýovat' podl'a rozvrhu vyučovacích hodín
sPracovaného Školou v spolupráci so zamesttrávatel'om. Rozvrh vyr-rčol,acích hoclín zverejní ško|a vo
svojich priestoroch a na svojom webovom sídle. Rozvrh vyučovacích hodín škola poskytne
zamestnávatel'ovi formou emailu na adresu manager@golfinter.sk najneskór do 31.10.2018
a v nasledujúcich rokoch do 31.08. príslušného roka. Rozvrh vyučovacíclr hodín obsahuje zaradenie
aporadie vyučovacích predmetov na jednotlivé vyučovacie dni v kalerrdánrom tjždni. Rozl,rh
vyuČovacích hodín móže byt' rozpísaný na párny a nepárny kalendárny tl,ždeň samostatne.
Harmonogram striedania dní teoretického vyučovania a praktického vyučovania je uvedeni
v školskom vzdelávacom programe.

Článok VIII.
Spósob ÚČasti hlavného inštruktora, inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka

Prospech žiaka v predmete odborný výcvik, ktory zodpovedá forme praktického vyučovania, sa
klasifikuje stupňami: 1 -výborný,2-chválitebný,3 -dobry,4-dostatočný,5 -nedostatočný.

Hlavný inštruktor alebo inštruktor praktického vyučovania spracováva hodnotiaci list žiaka ako
podklad pre účasť hlavného inštruktora alebo inštruktora na klasifikácii a hodrrotení žiaka, ktorý je
uvedený v prílohe č. 4, ktorá je neoddelitel'nou sútčast'ou tejto zmluvy. Príloha č. 4 obsahuje aj iné
vzory dokumentácie k praktickému vyučovaniu, ktorá podl'a dohody zmluvných strán móže byť
používaná v rámci plnenia zmIuvy alebo nahradená inou formou dokumentácie.

Klasifikáciu prospechu žiaka,ktorý vykonáva praktické vyučovanie pod vedením hlavného inštruktora
a|ebo inštruktora, vykonávana záklaďe podkladov a d'alších informácií od hlavného inštruktora alebo
inŠtruktora určený majster odbornej výchovy, ktoý je zamestnancom zamestnávatel'a. alebo majster
odbornej výchovy, ktorého určil riadite|' školy podl'a § 9 ods. 3 zákona, ak zamestnávatel'
nezamestnáva pedagogického zamestnanca.

Klasifikáciu žiaka na praktickom vyučovaní u zamestnávatel'a zamestnávatel' písomne oznamuje škole
minimálne 4 krát za školský rok v termínoch určených školou, ktoré zodpovedajú tetmínom
hodnotenia a klasifikácie žiaka za príslušné klasifikačné obdobie (štvrt'ročné a polročné hodnotenie
a klasifikácia žiakov).

Čtánok IX.
Finančné zabezpečenie žiaka a hmotné zabezpečenie žiaka

Zamestnávatel'poskytne žiakom, sktorými uzatvoril učebnú zmluvu podl'a § 19 zákona finančné
a hmotné zabezpečenie žiaka.
Zamestnávatel'poskýne žiakom osobné ochranné pracovné pomócky nevyhnutné na ochranu zdravia
Pri Práci a to najmenej v rozsahu, ktorý zodpovedá rozsahu poskytovania osobných a ochranných
pomócok zamestnancovi zamestn ávatel'a, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje.
Zamestnávatel'zabezpečí žiakom posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spósobilosti žiaka
ak si to výkon praktického vyučovania apríprava na povolanie vzh|'adom na charakter povolania
vyžaduje,
Zamestnávatel' poskytne žiakom, ktorí na praktickorn vyučovaní vykonávajú produktívnu prácu
odmenu za produktívnu prácu za podmienok dohodnutých v učebnej zmluve so žiakom a za
podmienok určerrých internýrn predpisom zamestnávatel'a, najmenej vo výške 50% minimálnej
hodinovej mzdy.
Zamestnávatel'poskytne žiakom podnikové štipendium za podmienok dohodnuých v učebnej zmluve
so žiakom a v internom predpise zamestnávatel'a.



v
7.

8.

1.

zamestnávatel, poskytne žiakom stravovanie v čase praktického vyučovania v súlade s ustanoveniami

zákonaa s interným predpisom zamestnávateía,

žiakom,ktorí budú v súvislosti s qýkonom praktického.vyučovania ubytovaní v školskom internáte,

zamestnávateť poskytne náhradu nákludou na školský iniernát a náhradu cestovného za podmienok

dohodnuqých so žiakom v uěebnej zmluve a v internom predpise zarnestnávatela,

Z1k|adnýrozsah poskytovania hmotného a finančnéh o )abezpeéenia žiakov je upravený v prílohe č, 5,

ktorá je neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy,

čtánokX,
spósob účasti zamestnávatel,a na záverečnej skúške a odbornej zložke maturitnej skúške

ukoněovanie štúdia žiakov s uěebnou zmluvou sa bude uskutoěňovať závereěnou skúškou a

maturitnou skúškou podťa zákona é,24512008 Z. z. o rnýchove avzdelávaní (Školský zákon) a o zmene

a doplnení niektor;ých zákonov v znenineskorších p.ápisov (ďalej len ,,školský zákon") a vyhlášky

ě, 318/2008 Z,z. oukoněovaní štúdia na stredných školách v znenineskorších predpisov,

praktická ěasť skúšky sa uskutoění na pracovisku praktického vyrěovania zamestnávateía,

organizáciu ukoněovania štúdia zabezpeěi škoiu u ,poluprá"i so zamestnávateťom, Zamestnávateí je

povinný vytvoriť priestorové a materiáino_technické'podmienky na vykonanie praktickej ěasti skúšky

na svoPm pracovisku praktického vyučovania,

Zanestnávateťjepovinnýpísomneoznámiťškolenajneskórdo30.aprílaskúšajúcehozástupcu
zamestnávateía, ktoqý tuaá et.nom skúšobnej komňie pre odbornú z|ožku maturitnej skúšky

a skúšajúceho zástupcu zamestnávat t,u, tio"y- Ú,id" ě1.,'o* skusounei komisie Pre.závereénú skúŠku'

Skúšajúci zástupca zamestnávat"t,u -uri- ,iíňať predpoklady urěené ustanoveniami § 81 a § 83

školského zákona.

článok XI.

Spósobzabezpečovaniavzájomnýchprávapovinnostízmluvnýchstrán

po uzatvorení tejto zmluvy zamestnávateť a škola zvercjniana svojich weboqýclr sídlach oznámenie

o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom 1tu{ijn9m 
odbore alebo

v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzde|ávaniapodťa § 17 ods, 7 zákona,

škola v spolupráci so zamestnávateťom vypracuje sko]9ký vzdelávací program pre príslušný odbor

vzdelávania. štota pri vypracovani stoísteno vzdelávacteho programu zohťadňuje požiadavky

zamestnávatel'a !ýkaj úce sa najmá:

- profilu absolventa vzdelávacieho programu,

_ podielu praktického vyučovania z celT<ového počtu vyučovacích hodín.za štúdium,

_ skladby odborných predmetov odborného vzdeláiania a obsahu odborného vzdelávania,

ktoré zohlbdrujn uró.o,ný uěebný |tan uvzorové uěebné osnovy, ak sú pre príslušný odbor

vzdelávania lypracované,

škola určí spolu so zamestnávateťom v rámci prípravy prijímacieho konania PoČet Žiakov na Prijatie'

ktorým zamestnávat"i bud" poskytovať prarciór.e oyre.iy"ri' v systéme duálneho vzdelávania, formu

prijímacej skúšky, jej obsah a l9?rih podťa izďďávacích štandardov štátneho vzdelávacieho

programu odboru 
'uždltauun 

u v zák|ainej'škol", jednotné kritériá na ÚsPeŠné vYkonanie skúŠkY a

ostatné podmienky prijatia na štúdium pr. obu terminy prijímacieho konania v súlade s ustanoveniami

školského zákona, ktoré škola zverejni na svojóm webovom sídle najneskór do 31, marca

kalendárneho roka.

škola určí pre koordináciu praktického vyuěovania u zamestnávatel,a s teoretickým vyuěovaním

v škole a na metodické usmerňovanie zamestnancov zamestn ávatela vykonávajúcich praktické-

vyuěovanie minimálne jedného pedagogického zamestnanca školy, zamestnávateť umožní

pedagogickému zamestnaicovi školy, třo.ý .u preukáže.písomným poverením školy, lykonávať

koordináciu praktického vyučovania s teáretickým vyučovaním v priestoroch zodpovedajúcich

2.

3.

1.
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4.
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pracovisku praktického vyučovania. Zamestnáyatel' preukázatel'Ile poučí určeného
zamestnanca Školy, ktory má povolený vstup do priestoror zarnestnávatel'a, o pravid|ách
aochrany zdravia pri práci týkajúcich sa zamestnallco\ inich zamestnávatel'ov ao povi
zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorymi sa oboznánli pedagogický zamestnanec
v rámci svojej účasti na praktickom vyučovaní v priestoroch zamestlláratel'a a ktorých prezradenie
mohlo spósobiť zamestnávatel'ovi škodu aupozorní lro na jeho polinrlost'konat'tak, aby tieto
skutočnosti neboli vyzradené tretej osobe, pričom je tento porereni zamestnanec školy povinný
zachovávať mlčanlivosť aj po skončení výkonu svojej činnosti sťrr isiacej s praktickým vyučovaním u
zamestnávatel'a, V prípade, že pedagogický zamestnanec školy poruší pokl n1 zamestnávatel'a,
povinnosť zachovávať mlčanlivosť alebo obclrodné tajornstvo zamestnáratel'a. je zamestnávatel'
oprávnený odmiettrut' d'alšie pósobenie tohto pedagogického zamestnanca lo sio_jich priestoroch
azakázať mu vstup na miesto výkonu praktického vyučovania. Mlčanlilost'sa ne\zt'ahuje na
zákonom stanovené skutočnosti (ohlasovacia povinnost'). O všetkých ýchto skutočnostiach je škola
povinná svojho zamestnanca riadne poučiť.

5. Zamestnávatel' a škola sa budú vzájomne bezodkladne informovať o všetkých náležitostiach
!ýkajúcich sa plnenia si školských povinností žiaka s učebnou zmluvou na praktickom vyrčovaní a na
teoretickom vyučovaní ako aj ozmenách organizácie praktického ateoretického vyrčovania, ktoré
móžu ovplyvniť organizáciu aěasoý harmonogram praktického vyučovania alebo teoretického
vyučovania. Škola určeným zamestnancom zamestnávateťa za úěelom qýmeny t}chto informácií
umožní využivať informaěný systém školy,

6. Zamestnávatel' móže odmietnuť uvolhenie žiaka zpraktického vyučovania na akciu organizovanú
školou, ak by to ovplyvnilo chod prevádzky zamestnávatel'a alebo by to malo vplyv na kvalitu
a qýsledok praktického vyučovania žiaka.

čtánok XII.
Doba, na ktorú sa zmluva azatvára

1. Zmluva sauzatvára na dobu určitú do 28.02.2023 do doby platnosti osvedčenia.
2, Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená, možno zmluvu ukončiť písomnou qýpoveďou

z dóvodov podl'a čl. XIII tejto zmluvy s qýpovednou dobou jeden mesiac.

1,

článok XIII.
Sp6sob ukončenia zmluvného vzťaha

Zamestnávatel'móže vypovedať zmluvu podl'a § 16 ods. 5 zákonaak

a) samosprávny kraj neurčí pre študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom zamestnávatel'
poskytuje praktické vyučovanie, triedu prvého roěníka podťa § 3 1 ods. 2 zákona,

b) škola prestala spírať podmienky určené normatívom materiálno-technického a priestorového
zabezpeéenia alebo štátnym vzde|ávacím programom pre študijný odbor alebo pre učebný
odbor, v ktorom zamestnáv atel' poskytuj e praktické vyučovanie,

c) škola zabezpečuje teoretické rryrrčovanie odborného vyučovacieho predmetu študijného odboru
alebo učebného odboru, v ktorom zamestnávatel' poskytuje praktické vyučovanie,
pedagogickým zamestnancom, ktoqý nespíňa kvalifikačné predpoklady podťa zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch,

d) škola bola vyradená zo siete škól Slovenskej republiky alebo
e) škola opakovane porušuje svoje povinnosti vypl;ývajúce zo zmluvy.

Škola móže vypovedať zmluvu podl'a § 16 ods. 6 zákona ak:

a) zriaďovatel'školy rozhodol o zmene typu príslušnej strednej odbornej školy na iný ťp strednej
odbornej školy,

b) zanikla spósobilosť zamestnávatel'a podl'a § 15 ods. 1 písm. a) zákona azamestnávateí
nepožiadal o opakované overenie spósobilosti zamestnávatel'a podl'a zákona,

c) zanik|a spósobilosť zamestnávatel'a podl'a § 15 ods. 1 písm. c) prvého bodu, druhého bodu

2.
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alebo štvrtélro bodu zákona alebo

d) zamestnávatel'opakovane porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

Práva a povinnosti zo zmluvy prechádzajú na právneho nástupcu zmluvnej strany,

článok XIV.
Doručovanie

Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvlrou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doruČenia

písomnosti prostrednícwom pošty ,asielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa považuje

takisto deň:
a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,

b) v ktorom sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t. j. kedy sa mal moŽnosť oboznámiť

so zásielkou),
c) v ktory bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, ,,adresát sa odsťahoval",

..adresát je neznámy" alebo iná poznámka. ktorá podl'a poštového poriadku znamená

nedoručite l'nost' zásie lky.

písomnosti doručované prostredníctvom faxu sa považujú za doručené dňom doruČenia uvedeným na

vytlačenej správe o ich úspešnom odoslaní. V prípade emailovej komunikácie sa PovaŽuje PÍsomnosť

za doručenú v deň úspesneho odoslania emailovej správy na určenú emailovú adresu, aj ked, sa

adresát s obsahom ernailovej správy rreoboznámil,

Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznámiť zmenu adresy na doručovanie, čísla faxu a

elektronickej adresy (e-mail) v lehotó do 14 kalendárnych dní od ich zmeny. Ak zamestnávatel'alebo

škola v stanovenej lehote drulrú stranu o zmene neinformuje, povaŽuje sa doruČenie PÍsomností za

riadne vykonané na poslednú známu adresu,

článok XV.
záverečné ustanovenia

Zmluvanadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami,

prípadné zmeny zmluvy azrteny prí|ohy č, 5 sa vyhotovujú vo forme riadne oČÍslovaných PÍsomnýclr

dodatkov, ktoré rnusia byť poápisané oboma zmluvnými stranami, Zmluvné stranY sa dohodli, Že

prílolry č.1,,2,3, 4 niele potreune meniť formou dodatkov k tejto zmluve a budú menené tak, Že Škola

uypraóuje znenie príloň najneskór do 31.8. aktuálneho kalendárneho roka alebo v iných dohodnutých

termínoch a takto ,*.n.njp.ílohy č. 7,2,3,4 doručí zamestnávatel'ovi. PrílohY Č. l, 2,3, 4 sa stávajú

neoddelitel'nou súčasťou zmluvy v motnente doručenia zamestnávatel'ovi,

právne vďahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami zákona, zákona o výchove

a vzdelávan í, zákon'a o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Obchodného zákonníka

a ostatných súvisiaciclr pravnych predpisov v ich platnom znení. Sporné otázkY ýkajúce sa Predmetu

tejto zrn|uvy vzniknuté'poeas rea'lizácie praktického vyučovania ateoretického vYuČovania vzmYsle

tejto zmluvy a v súrvislosti s nimi, budú riešiť iba zástupcovia zmluvných strán na to Poverení zo

strany riaditel'a školy a štatutára zamestnávatel'a.

Zrnluva je vylrotovená v dvoch rovnopisocll, po jednom pre zamestnávaíel'a a školu,

zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ju za

dostatočne jasnú, určitú a zrozumitel'nu, neuzatvárajú ju vtiesni a ani za náPadne rrevýhodných

podmienok, pričom na znak toho, že táto zmluva zodpovedá iclr skutočnej a slobodnej vÓli, túto

podpisirjú.
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Príloh1:

1. Počet žia
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poskltor e

2. Miesto rr
3. Počet a zc
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_ ,,,oxLlCKť lruČolanie u zamestnálatei'a. Ptlčet 3 Zt]ZI1&]]l:lais::..r ,.J]_-:-..3
výchor1 . kLorl sú zamestnancami školr a pod redenínl ktonch budú žiaci lrkonarat'praiti;^e
vyučovanie u zamestnáratel'a. Počet a zoznam hlalnich inštruktoror a inštruktoror pod ledením ktonch
budú žiaci vlkonál at' praktické r l učor anie u zamestnár,atel'a.

4. Hodnotiaci list žiaka ako podklad pre účast' hlavného inštruktora alebo inštruktora na klasifikácii a
hodnotení žiaka. Mesačné hlásenie o absencii žiaka na praktickom vyučovaní, Mesačný rjkaz
praktickélro vyučovania žiaka. Evidencia dochádzky žiaka na praktické vyučovanie.

5. Finančné zabezpečenie žiakov a hmotné zabezpečenie žiakov.


