
ZIJ{LUYA č. 41 2016
o realizácii odborného výcviku
žiakov Strednej odbornej školy

Horný Smokovec26, Vysoké Tatry

a) Identifikačné údaje SOŠ v Hornom Smokovci :

Niázov : Stredná odbomá škola
Horný Smokovec 26
0620I Vysoké Tatry

IČo : 893552
DIČ : 202l357gg8
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, Radlinského 32,Bratislava

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

a

b) Identifikačné údaje organizácie :

Názov organizácie : Škola v prírode
Tatranská Lesná , Detský rq 3l7

Ičo : ffi?r:r'rr;'soké 
TatrY

DIČ :
tČ opH :

Bankové spojenie :

Zastúpená: Mgr. Valerián Kuffa, riaditel' tel. ogl5 804 431
riad ite l @svpdraj -tiesn a. vrrcpo. sk

uzatvérajú tuto zmluvu o realizácii praktického vyučovania, formou odborného výcviku
(ďalej len OV), žiakov Strednej odbornej školy, Horný Smokovec 26, VysokéTatry (aae.;
len SOŠ) a to v súlade s § 4, bodom 2, Zákona č. 6112015 Z.z. o odbornom vzdelávani
a Príprave a o zmene a doplnení niektoých zákonov v uvedených priestoroch organizácie.

c) Identifikačné údaje pracoviska :

Škola v prírode
Tatranská Lesná, Detský raj 3l7
059 60 Vysoké Tatry



d) Forma praktického vyučovania

Praktické vyučovanie žiaka sa vykonáva formou odborného výcviku, vykonávaním cvičnej
ptáce a to nácvikom zhotovovania qýrobkov, poskytovaním služieb alebo vykonávaním
pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu, pre skupinu žiakov vo všetkých ročníkov
SOŠ, učebných a študijných odborov kuchar a ěašník - servírka, hotelová akadémia,
v priestoroch otganizácie na urěených pracoviskách.

e) Časový harmonogram praktického vyučovania
Odborný qýcvik sa bude uskutočňovať v jednotlivých dňoch v rozsahu 6 hodín pre l. a2.
ročník, 7 hodín pre 3. a 4. ročník.
Za organizovanie avedenie odborného výcviku počas vyrěovacieho dňa vpriestoroch
orgartízácíe sú zodpovedný inštruktori zradov zamestnancov. Kontrolu vykonáva majster
odbornej výchovy SOŠ.
Odborný výcvik sa nevykonávay čase školou orgarizovaných podujatí, exkurzií a akcií, ktoré
sú v súlade s plánom práce SOS a konzultácií, ktoré sú v súlade s tematickým plánom pre
daný ročník.

í) Deň začatia a deň ukončenia praktického vyučovania

V školskom roku sa odborný qicvik zaěina 02.09. a končí 3 1 .8.

g) Počet žiakov, ktorí sa zúčastnia na praktickom vyučovaní

Počet žiakov, ktorí budú vykonávať odborný výcvik :

- odborkuchar: 4
- odbor čašník, servírka: 0
- odbor hotelová akadémia : 0

h) Počet majstrov odbornej výchovy (MOV) podl'a § 8, odseku 3,zákona č.61/2015
Počet majstrov odbornej výchovy : 1

i) Počet inštruktorov na odbornej výchove podl'a § 8, odseku 3,zákonač.61,12015
Počet inštruktorov : uvedení v Pdlohe č.1 (menovanie inštrŇtorov OV )

j) Sp6sob účisti inštruktora na hodnotenížial<a
Inštruktor poskýne MOV informácie o činnosti, ktoru žiaci počas praktického vyučovania
rykonávali o dosahovaných výsledkoch a správaní sa žiakov.

k) Hmotné zabezpečenie žiaka
- SOŠ zabezpečívhodné pracovné oblečenie pre žiakov
- Or gantzácia zab ezpečí možnosť bezplatného stravovania žiakov
- Organizáciazabezpečí pre žiakov šatne na prezliekanie a hygienu.



l) Finančné zabezpečenie žiaka
Nadvázne na to, že žiaci vykonávajú cvičné práce ato nácvikom zhotovovania výrobkov,
poskyovania služieb alebo vykonávaním pracovných činností zodpovedajúcich povolaniu, sa
fi nančné zabezpečenie žiaka nepo skytuj e.

m) Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní

- školenie BOZ povereným zamestnancom organizácie.
- školenie BOZ majstrom odbornej výchor.,1,.

n) Spdsob ukončenia zmluvného vzt'ahu
zmluva sauzatvára na dobu určitú.
Zmluvné strany móžu r,ypovedať zmluvu vzájomrrou dohodou, alebo písomnou výpoveďou
s výpovednou lehotou najmenej jeden mesiac.

\- I]r.:]]o1]] S:]]..kr.r ;: :::-.- ]\ _ _ ] _ "


