
DoHoDA
pre zabezpečenie plnenia uznesení Zm|avy č. 4t2018

o realizácii odborného výcviku žiakov Strednej odbornej školy hotelovej ,
Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

pre školslqý rok 2018 12019

čl. I
DodrŽiavanie ustan ovení, vyplývaj úcich z ustanovení školslcých zákonov

SOŠ a organizáciav ktorej sa vykonáva praktické vyučovanie žiakov sú povinné na praktickom
vyuČovaní dodrŽiavať ustanoveniazákonač.245 l2008Z.z. ( školský zákon) anaslid., zékona
18412009 Z.z. o odbornom vzdelávani, zákona 6112015 o odbornom vzdelávaní. vyhlášky č.
51812010 Z.z. avyhl.23112009 Z.z. o organizácii školského roka.

Na základe uvedeného je potrebné dodržiavať najmá nasledovné ustanovenia :

1) Praktické vyuěovanie je neoddeliteťnou súčasťou výchovy na strednej odbornej škole.
Uskutočňuje sa v ňom spojenie výchovy avzdelávartia s praxou, dóslédné osvójenie
príslušných zručností a získané schopnosti využív ať v praxi,

2) Odborný výcvik vyuěuje majster odbornej výchovy v jeho neprítomnosti inštruktori
zraďov zamestnancov organizácie. Inštruktor musí mať odbornú prax minimálne 3 roky
a stuPeň vzdelaniazhodný, alebo vyšší ako stupeň vzdelania,hiory žiakpo ukončení
štúdia získa.

3) Praktické vyuČovanie - odbomý výcvik žiaci uskutoěňujú cvičnou prácou tým, že
PoskYujú sluŽby alebo vykonávajú odbomé činnosti zodpovedajúce povolaniu a
pracovným činnostiam, pre ktoré odbor vzdelávania pripravuje.
Vyučovacia hodina v zariadeni orgartizácie twá 60 minút.
Vyučovací deňzaěína spravidla o 8,00 hodine, najskór o 7.00 hodine.
VYuČovací deň Žiakov sa končí spravidla do 18.00 hodiny, najneskór do 20.00 hodiny. .

Vyučovací deň twáv prvom a druhom ročníku najviac 6 hodín,
v treťom a štvrtom roěníku maximálne 7 hodín.
ŽiaciPo prvých dvoch hodinách majú minimálne desaťminútovú prestávku a po troch
vyučovacích hodinách 15-30 minútovú prestávku. Prestávky móžu bý totožié
s prestávkami zamestnancov organizácie.
vyučovací deňžiakanie je možné rozdeliť na dve alebo viac častí.
NePretrŽitý odpočinok meďzi koncom jednej azačiatkom druhej smeny musí byt'aspoň 12
hodín.
Nie je možné po odpoludňajšej smene nariadiť rannú smenu.

1O)PoČas odborného výcviku je nepfipustné vysielať žiaka mimo určené pracovisko.
tDŽiakmá nárok na jedno tepte;eatÓ, podťa iohodnutých podmienok jeho poskyovania.
I)Žiaci sú oprávnení prakticté vluěovanie vykonávuř poára potrieb ÓrgÁzácie aJ

v sobotu, PriČom imprináleží náhradné voťno v iný deň tak, aby vyučóvanie v tyždní
nePresiahlo 5 dnÍ. Rozpis nástupu 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 v}cvik.

14)Pri rozpise nástupu žiakov na praktické vyučovanie sa zohťadňuje možnosť dopravného
§pojenia na pracovisko.

I1)Ziaci sú povinní počas praktického vyučovania nosiť pracovné oblečenie apolžívať
ochrarrné pracovné pomócky dané predpismi o OBP.

4)
5)

6)

7)

8)
9)



rclŽiacisú Povinní počas praktického vyrčovania mať pri sebe zdravotný preuk az,prípadne
ho odovzdať zodpovednému zamestnancovi organizácíe alebo majstrov1 oV.

17)Posledný kalendárny deň v mesiaci je majster OV povinný predložiť na SOš menoslov
žiakov s počtom odpracovaných cvičných hodín v príslušnom mesiaci.

čl. il
Zab ezpeČenie podmien ok pre realizáciu praktického vyučovania.

Organizácia sa zavázuje zabezpečit' :
- vykonávanie OV v súlade s platnými učebn;ýrni osnovami,
- prideťovať prácu žiakom súvisiacu s ich prípravou na budúce povolanie,
- Pre žiakov SOŠ a majstrov odbornej výcňovy možnosť stravovania,
- vstup Žiakom do prevádzkov,ých jednotiekzaúěelom realizácie OV,
- prístup do uvedených priestorov určeným pedagogickým zamestnancom SoŠ

( majster OV, hlavný majster,zástupca riaditeťa pre OV, riaditeť SoU
a osobám povereným riaditeťom SOŠ, za účelom realizácie OV a kontroly),

- vhodné podmienky pre dóstojnú realizáciu OV,
- školenieBOZ povereným zamestnancom organizácie v zaríadeni,v ktorom

budú žiaci OV vykonávať,
- Pre Žiakov vyhovujúce podmienky z hťadiska bezpečnosti a ochrany zdtavia

pri práci,požiamej ochrany v rozsahu platnej právnej úpravy,
- Poskytnutie sociálnych priestorov pre prezliekanie žiakov a pedagogických

zamestnancov,
- poskytnúť priestory na vykonávanie v;firky a inštruktáže,
- akceptovať požiadavku SOS na uvoťnenie žiakov zOY z dóvodu plnenia

učebných osnov

Stredná odborná škola zabezpečí:
- teoretické vy.učovanie žiakov,
- komplexné praktické vyučovanie žiakov,
- majstra odbornej výchovy, ktorý bude viesť skupinu žiakov na odbornom

výcviku v prevádzkových priestoroch organizácie, vhodné pracovné oblečenie
žiakov, a to ěašník-servirka :
ŽiacÍ: Čierne nohavice, vesta , biela košela s dlhým rukávom,motýlik
ŽiaČky: čiema sukňa, vesta, biela blúzka s dlhým rukávom, zásterku
kuchár:
j ednotné kuchárske ochranné pracovné oblečenie

- inŠtruktéň pre dodržiavanie BOZ pi práci a požiarnej ochrany v zariadeni,
v ktorom budú OV žiaci vykonávať.

čl. Iv
ŠPecifikácia podmienok na realizáciu odborného qýcviku v organizácii :

Sídlo spoločnosti: OMEGA CLUB s. r. o.
Gerlachov 402
059 42 Gerlachov

Prevádzka: Penzión OmegaClub, Športová 402, Gerlachov

1) Počet žiakov, ktorí budú vykonávať odborný qicvik :

- odbor kuchár I žiak
- odbor čašník, servírka ...0.. žiakov



Mená žiakov sú uvedené v rozpise.

2) Termín nástupu na odborný výcr-ik r,školskom roku 201 8/2019: 01,12.2018

3) Termín ukonČenia odborného 1,ýcviku v školskom roku 201 8/2019: 31.08.2019

4) Spósob stravovania :

O r ganizácia zab ezp e čí mo žno st' strav o vani a žiako v.

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

6) OPatrenianazaistenie bezpečnosti a ochrany zdtaviapri odbornom výcviku :
zabezpečí majster OV a poverený zamestnanec organizácie.

7) Spósob dodania ochranného oblečenia žiakov :
Zabezpeči SOŠ hotelová

$ Žiaci budú pracovat'pod vedením :
- dohl'ad zabezpečí Bc. Ondrej Krak /majster OV/- inštruktori uvedení v prílohe č. i (menovanie inštruktorov ov)

9) SOŠ hotelová zabezpečí
- na usmerňovanie a kontrolu realizácie praktického vyučovania ( zástupca Soš min. 1xmesačne )
- pridelenie žiakov do priestorov organizácie po vzétlomnej dohode

10) Organizácia sa zavázuje :

a) vývorit'podmienky pre zástupcov SoŠ hotelová na pravidelnú kontrolnú a výchovnú
činnost' žiakov soš hotelová

l)^'ť9luo|ucol'at' s SOŠ hotelor,á prostredníctvom majstrov a poverených zamestnancovsos hotelor á
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