
DoHoDA
pr e_zabezpečenie plnenia uznesení Zmluvy č. 2 t2018

o realizácii odborného qýcviku řjakov Strednej odbórnej školy hotelovej ,Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

pre školský rok 2018/2019

čI. I
DodrŽiavanie ustanovenÍ, vyplývajúcich z ustanovení školských zákonov

SOŠ a organizáciav ktorej sa vykonáva praktické vyučovanie žiakov sú povinné na praktickom
vYuČovaní dodrŽiavat' ustanoveni a zákona č.245 l 2008 Z.z, ( škols ky zikon) a nasled,, zákona
18412009 Z,z. o odbomom vzdelávani, zákona 6t/20l5 o odbom om vzdelávani, vyhlášky č.5I8l20I0 Z.z. avyhl.23112009 Z.z. o organizáciíškolského roka.

Na základe uvedeného je potrebné dodržiavat'najmá nasledovné ustanovenia :1) Praktické vYuČovanieje neoddeliteťnou súčasťou výchovy na strednej odbornej škole.
UskutoČňuje sa v ňom sPojenie výchovy avzdelávartia s praxou, dóslédné osvojenie
príslušných zručností a získané schopnosti vylňívať v praxi.

2) Odbomý výcvik vYuČuje majster odúornej výchor,y vietro nepdtomnosti inštruktori
zradov zamestnancov organizácie. Inštrukto, -,rri.ár oamrn,i prax minimálne 3 roky
a stuPeň vzdelaniazhodný, alebo vyšší ako stupeň vzdelania,t<tory ziaupo ukončení
štúdia získa.

3)

4)
5)

6)

7)

Praktické vYuČovanie - odborný výcvik žiaci uskutočňujťr cvičnou prácou tým, že
PoskYtu-jťr sluŽbY alebo vykonávajťl odborné činnosti zodpovedajúce povolaniu apracol,ným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania pripiavurje.
vyučo,acia hodina v zariadení orgarrizácie trvá 60 mlntrt.
Vyrtčo,ací deň začína spravidla o 8.00 hodine, najskór o 7.00 hodine.
VYuČovací deň Žiakov sa konČÍ spravidla clo 18.0Ó hodiny. najneskór do 20.00 hodiny. .vyučovací deň trvá v prvom a druhom ročníku najviac ó noain,
v tret'om a štvftom ročníku maximálne 7 hodín.
ŽÍaci Po Prvých dvoch hodinách majú minimálne desat'minťrtovú prestávku a po troch
vyučovacích hodinách l5-30 minútovú prestávku. prestávky móžu byt' totozne
s prestávkami zamestnancov or ganizácie.
vyučovací deň žiaka nie je možné rozdeliť na dve alebo viac častí.
NePretrŽitý odPoČinok medzi koncom jednej a začiatkom druhej smeny musí by,aspori 12hodín.

, Nie je možné po odpoludňajšej smene nariadiť rannú smenu.
lO)PoČas odborného výcviku je neprípustné vysielat'žiaka mimo určené pracovisko.ttlŽiakmá nárok na jádno t.pre;árÓ, podfa bohodnutýct |ocmierrok jeho poskytovania.I!Žtaci sú oPrávneniprakticile vyueovanie vykonávui poáru potrieb organizácie ajv sobotu, PriČom im Prináleží náhradné voťno v iny dón tak, aby vyučovanie v týždninePresiahlo 5 dnÍ..RozPis nástuPu žiakov sa pripraví tak, aby sa o sobotách vystriedali

všetci pridelení žiaci.
l3)V deň Pracovného pokoja (nedefa a sviatok) sa nevyučuje. V uvedené dni žiaci nesmú

vykonávat' odborný výcvik.
l4)Pri rozPise nástuPu.Žjakov na praktické vyučovanie sa zohťadňuje možnosť dopravného

§pojenia na pracovisko.
lí)Ziaci sú Povinní PoČas praktického vyučovania nosiť pracovné oblečenie apoužívať

ochranné pracovné pomócky dané predpismi o OBP.

8)
9)



lOŽiaci sú Povirrní PoČas praktického vyttčovania mat' pri sebe zdravotný preuka z, pripadne
ho odovzdat' zodpovednému zamestnancovi organizácie alebo ma;stróvi ov.

17)Posledný kalendárny deň v mesiaci je majster OV povinny predlózit' na Soš menoslov
žiakov s počtom odpracovanýclr cvičných hodín u piírlušnom mesiaci.

čl. II
ZabezPeČenie podmienok pre realizáciu praktického vyučovania.

Organizácia sa zavázuje zabezpečit' :

- vykonávanie ov , súlade s platnými učebnými osnovami,
- Pridel'ovat'Prácu žiakom sťrvisiacu s ich prípravoll na budúce povolanie,- Pre Žiakov SOŠ a rnajstrov odbornej vYchovy možnost'stravovania.
- VstuP Žiakom do prevádzkových jednotiek za úrčelom realizácie oV,- PrístuP do ul'edených priestorov určeným pedagogickým zamestnancom Soš

( majster OV. hlavný majster.zástupca riaditel'a pre oV. riaditel, SoU
a osobám Povereným riaditeťom SOŠ, za účelom realizácie oV a kontroly),- vhodné podmienky pre dóstojnú realizáciu OV,

- ŠkolenieBOZ Povereným zamestnancom organizácie v zariad,ení.v ktorom
budú žiaci OV vykonávať,

- Pre Žiakov vYhovujúce podmienky z hťadiska bezpečnosti a ochrany zdravia
pripráci,požiarnej ochrany v rozsahu platnej právnej ťtpravy,- Poskl'tnutie sociálnych priestorov pre prezliekanie Ziakov apedagogickich
zamestnancov.

- poskytr-rút'priestory na vykonávanie výuky a inštrtrktáže.- akcePtovat'poŽiadavku SOŠ na uvol'nenie žiakov z ()Y zdóvodu plnenia
učebných osnov

Stredná odborrrá škola zabezpečí :

- teoretické vyučovanie žiakov,
- komplexné praktické vyučovanie žiakov,
- majstra odbornej výchovy, ktorý bude viest'skupinu žiakov na odbornom

výcviku v Prevádzkových priestoroch organizáóie. vhodné pracovné oblečenie
žiakov. a to čašník-servirka :
žiaci : čierne nohavice, vesta , biela košela s dlhým rukávom,motýlik
žíačky : čierna sukňa. vesta. biela blúzka s dlhým rukávom, zásterku
kuchár :

.jednotné kucliárske ochranné pracovné oblečerrie- irrštrr"rktážpte dodržiavanieBozpri práci a požiarne.j ochrany v zariadení,
v ktorom budú ov žiaci vvkonávat'.



Špecifikácia podmienok na realizáciu odborného výcviku v organizácii :

Culinariunr s. r. o.
Nový Smokovec 66
062 0l Vysoké Tatry

1) Počet žiakov. ktorí budú vykorrávať odborný výcvik :

- odbor kuchár 1 žiak
- odbor čašník. servírka ...0.. žiakov

Mená žiakov sú uvedené r, rozpise.

2) Termírr nástupu na odborný výcvik v školskom roku 201 8l20l9: 03.09,2018

3) Termín ukončenia odborného výcviku v školskom roku 201 8l20l9: 31.08.2018

4) Spósob stravovania :

Organizáci a zabezpečí možnost' stravovania žiakov.

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

6) Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri odbornom výcviku :

zabezpečí majster OV a poverený zamestnanec organizácie.
7) Spósob dodania ochranného oblečeriia žiakov :

Zabezpečí SOŠ hotelová

U Žlací budú pracovat'pod vedením :
- dohl'ad
- inštruktori

9) SOŠ zabezpečí
- na usmerňovanie a kontrolu realizácie praktického vyučovania ( zástupca SOŠ min. 1x
mesačne )
- pridelenie žiakov do priestorov organizácie po vzájomnej dohode

10) Organizácia sa zavázuje z

a) vytvorit'podmienky pre zástupcov SOŠ hotelová na pravidelnú kontrolnťr a v!,chovnú
činnost' žiakov soš hotelová
b) spoltrpracovat's SOŠ hotelová prostredníctl,om majstrov a po\.erer-rích zamestnancov
sos hotelol,á

V Hornonl Srllokorci. dria 03.09.]018

zabezpeěi Bc. Miroslav Michafák /majster OV/
uvedení v Prílohe č.l (menovanie inštruktorov OV)

,čt

čl. Iv


