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Zm|uva č,.23ĺ 2019

o poskytovaní pľaktického vyučovania žiakov
uzafuorenâ podľa $ 8 zákona č,. 61'1 2015 oodbornom vzdelëxani apľípľave aozmene adoplnení
niektoých zákonov, v súladę s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a špoľtu SR

č,. 651 2015 Z' z. o stredných školách.

Zmluvné stľanv

1.1. Hotelová akadémia

so sídlom: Hlinská 3l
010 01 Żi|ina

tČo: 00158 623

zasttryen* Ing. Helena Milčevová, ľiaditeľka školy

zriadenâ v pôsobnost i: Žilinský samosprávny kľaj

(d'alej aj ako len,,Škola";

l.Ż. Zamestnávatel': AMON spol. s ľ. o.

so sídlom: Špitálska 31,

8l l 08 Bľatislava

17 3 19 838

Miľoslav Keblúšek, konatel'

(d'alej aj ako len,,ZamestnávatelÍ')

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení zmluvy o poskýovaní praktického vyučovania

žiakov uzavretej v podl'a ust' Ş 8 ztlkona č,. 6112015 Z. z' o odboľnom vzde|txani a ptiptave a

o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva, vedy,

qýskumu a špoľtu SR č' 65/2015 Z. z. o stredných školách (d'alej aj ako len ,,Zmluva").

Ż. Všeobecné ustanovenia

2.1 Škola ;e strednou odboľnou školou pôsobiacou v zľiad'ovatel'skej pôsobnosti Žilinského

samospľávneho kľaja, poskytujúcou vzdęlávanie v nasledovných študijných a učebných

odboroch

2.1 .1. čašník, seľvíľka (4-ľočný študijný odboľ),

Ż.l'Ż. klchttr (4-ľočný študijný odboľ),

2. l .3. kucháľ (3-ľočný učebný odbor),

2.1'4. čašník, servíľka (3_ľočný učebný odbor),

2'l.5. hotelová akadémia (S-ročný študijný odbor),

2. i.6. spoločné stľavovanie (2-ľoěný študijný odboľ).

2.2. Zamęstnávatel' je pľávnickou osobou, ktorá sa v zmysle a Za podmienok tejto Zmluvy

zaväzuje umožniť žiakom Školy vykonávať v priestoroch pracoviska odbomý výcvik a

odbornú pľax.

Skola

ICO:

zastúpená



3

Ż.3

3.1.

3.Ż'

3.3

3.4.

3.6.

Pľe úěely tejto Zmluvy sa budťl odboľný výcvik a odborná pľax ďalej spolu označovať

súhrnným nâzv om,,pľaktické vyučovanie"'

Účel . pľedmet Zmluw" prehlásenia ZmluvnÝch stľán

Účelom Zmluvy je zabezpećenie realizźtcie pľaktického vyuěovania žiakov Školy študu.iúcich

vštudijných a učebných odboroch podl'a čl. 2, bodu Ż'Ll až' ŻJ5 Zm|uvy vmieste

pracoviska uvedeného vPľílohe ě. 1. (ďalej aj ako len,,miesto pracovĺska") a vsúlade

s uěebnými osnovami Školy a za podmienok dohodnuých v Zmluve'

Pľedmetom Zmiuvyje úpľava podmienok ľea]izźlcie pľaktického vyučovania žiakov Školy

študujúcich v študijných a učebných odboľoch podľa ě1. 2, bodu Ż.1'I aż Ż'7'5 Zmlwy

v mieste pracoviska Zamestníx atęľ a.

Menný ZozÍ|am žiakov Školy, ktorí budú podl'a tejto Zmluvy vykonávať svoje pľaktické

vyuěovanie v mieste pľacoviska Zamestnâvatel'a tvorí Prílohu č,. Ż tejto Zm|uvy. Pľe účely

tejto Zmluvy sa żiaci Školy konkretizovaní vPľílohe č,. Ż Zm\uvy budú ďalej vZmluve

označov ať ako,'žiaci Školy".

Hlavným ciel'om pľaktického vyučovania je

3.4.1' aplikovanie teoľetických vedomostí vpraxi formou cvičných prtĺc, tj' zhotovovanie

výrobkov, poskytovanie služieb alebo vykonávanie pľacovných činností v študijných

a uěebných odboroch uvedených v ěl. 3' bodoch 3 'I. a3.2' Zm|uvy,

3.4'Ż. zdokonaľovanie praktických zručností a návykov v podmienkach ľeálnej pľevádzky.

Zamestntrvateľ sa zavđzĄe umožniť Žiakom Školy vykonať pľaktické vyuěovanie za

podmienok upravených touto Zmluvou a vývoriť im k tomu vhodné hygienické a pracovné

podmienky.

Škola sa zavazuje plniť svoje povinnosti vypl;ývajúce jej ako ztejto Zm|uvy, tak aj všeobecne

zâv äzný ch právnych predp isov'

4. Podmienkvpraktickéhowučovania

4.r. Praktické vyuěovanie sa zabezpeéuje skupinovou foľmou pod vedením majstra odborného

výcviku menovite uľčeného v Pľílohe ě. 1 k Zmluve alebo individuálne pod vedením

inštruktora, ktorého menovité urěenie je ľovnako súčasťou Pľílohy ě. 1 k Zmluve. V prípade,

že z dôvodov na strane Št oty ao;ae k zmene v osobe majstľa odborného výcviku alebo

inštruktora, Škola túto skutočnosť Zamestntĺvatel'ovi bezodkladne písomne oznttmi s tým, že

toto oznámenie sa doručením Zamestntĺvatel'ovi pokladâ za Zamestnávateľom akceptovanú

zmenu bodu 2 Prílohy č. 1 Zmluvy'



4.2. Inštľuktoľ spolupľacuje s majstľom odboľného výcviku, poskytuje mu infoľmácie o činnosti,

ktorú żíak počas pľaktického vyuěovania vykonával aojeho správaní adochádzke'

Zodpovedâ za bezpeěnosť pridelených žiakov, vyžaduje od nich dodľžiavanie všetkých

pľedpisov bezpečnosti a ochrany zđravia pľi práci a požiarnej ochľany, pľacovnej

atechnologickej disciplíny. Inštľuktor je povinný zabezpeč,iť, aby oV pľebiehal v súlade s

uěebnými osnovami.

4.3. Časový rozvrh praktického vyuěovania v ľozdelení na študijné a učebné odbory uvedené v č1

2, bodoch 2'1.l. až2.L6. je podrobne rozpracovaný v bode 2., Pľílohy č,. Ż Zmluvy.

4.4. Zamęstnâvatel' sa zavdzuje vývoriť pľe žiakov Školy vhodné pľacovné a hygienické

podmienky. Zamestnźtvateľ sa zavdzuje poskýnúť žiakom Školy a majstľom odborného

výcviku vhodné pľiestory na pľezliekanie, uloženie civilného a pracovného ošatenia a zźĺroveřl

im po skytníl ť ztk|adné hygienické prostriedky'

4.5. Zamęstnźtvatel' sa zav'ázuje poskýnliť žiakom Školy stľavovanie v ľovnakom ľozsahu ako

poskytuje svoj im zamestnancom.

4.6. Zamestnttvate|' sa zavázuje uhľadiť žiakom Školy náklađy cestovného podl'a pľedložených

cestovných dokladov preukazujúcich ich vynaloženie.

osobné ochranné pľacovné pomôcky, pľostriedky a náľadie poskytuje źiakom Štoly

Zamestnttvatel' v spolupľáci so Školou'

4.8. Škola sa zavazuje zabezpeěiť, aby żiaci nastupovali na pľaktické vyrčovanie v predpísanom

pracovnom obleěení pľe daný študijný alębo učebný odboľ, špecifikovanom vnútoľným

pľedpisom. Žiacĺ Školy sú poěas pľiebehu výkonu pľaktického vyučovania označení

menovkami so znakom Št<oly. Škola je oprávnená vykonávať v priebehu praktického

vyučovania na pľacovisku Zamestntlvatell'a kontrolu bez akéhokol'vek časového obmedzenia

možnosti jej vykonania.

4.9 Żiak mź, počas praktického vyučovania pľáva a povinnosti zamestnanca v oblasti BOZP

podl'a Ş 25 ods.5 zźtkona o odboľom vzdęIźtvani a pľípľave v zneni neskoľších predpisov.

Zamestnâvatel' je povinný pri výkone praktického vyuěovania zabezpeěiť bezpečnosť

a ochranu zdtavia pri práci žiakov. Pred zaěiatkom pľáce vykoná zamestníwateľ preškolenie

žiakov a majstľov odboľného výcviku zo zźtkIadnými ottzkami BoZP na podmienky

pracoviska.

4.l0. Žiaci Št<oty môžu vykonávať len práce, na ktoľé boli poveľené majstrom odborného výcviku

a inštľuktoľom'



4.1.1. Škola sa zavázuje zabezpećiť, vprípade potreby, aby Źĺak Školy vdeň nástupu na pľaktické

vyu č ovan i e p red l o ži l Zame stnźtv ate l'o v i p 1 atný zđr av otný pre ukaz.

4.r2. Zm|uvné strany sa zavăzuj'Ú vzá|omne sa včas infoľmovať o všetkých skutoěnostiach

dkajúcich sa ľeal'iztnie tejto Zmluvy.

5. osobitné doiednania

5.1. Zm|uvné strany Sa dohodli, Že Zamestntlvateľ v súvislosti s realizáciou praktického

vyuěovania v priestoľoch jeho pľacoviska zap|ati Škole finančný pľíspevok' ktoľého výška sa

odvíja od skutoěného počtu žiakov na pracovisku a ročníka študijného alebo učebného odboru

v ktorom žiak Školy študuje. Uľčenie výšky Íinančného pľíspevku, ktorý sa Zamestníxatel'

zaväzuje hľadiť Škole mesačne po dobu trvania Zm|uvy tvorí Pľílohu č.1 k tejto dohode.

6. Tľvanie Zmluw

6.1. Tźúo Zmluva sauzafuáta na dobu uľčitúo t.j. na obdobie jedného školského ľoka.

6.Ż Zm|uvné stľany sa dohodli, že ak jedna Zm|uvnâ stľana nedoľučí druhej zmluvnej strane

najneskôľ do posledného dňa školského vyuěovania pľíslušného školského ľoka písomný

pľejav vôle túto Zmluvu ukoněiť, pľedlžuje sa platnost'a účinnost'tejto zmluvy vždy na

ďalší školský ľok. Výnimku z uvedeného predstavujú Pľíloha ě. 1 a Príloha ě.2 Zmluvy,

ktoľé sa Zmluvné strany zavdzujtl písomne aktualizovať prekaždý školský rok' V prípade,Źe

medzi Zmlruvnými stranami nedôjde k aktualizácii niektoľej Z v tomto bode Zmluvy

uvedených pľíloh p\ati, że Zm|uvné stľany sú naviazané ich posleđným znením.

6.3. Tifto Zmlllvu možno pred uplynutím doby uvedenej v bode 6.1 tohto članku Zm|uvy

kedykol'vek ukončiť písomnou dohodou Zmluvných stľán alebo písomnou výpoved'ou

ktorejkolţek zo Zmllsvných stľán' Výpovedná lehota sťl 2 mesiace' Výpovedná lehota zaěina

plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doľučení výpovede druhej Zmluvnej strane'

7. Záverečnéustanovenia

7.r. Právne pomery touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami príslušných pľávnych

pľedpisov platných v Slovenskej republike.

1) Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na

ostatné ustanovenia Zmhlvy. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných

pľávnych predpisov zodpovedajúce úěelu tejto Zmluvy, ktoľé nahľadí neplatné ustanovenie.

7 '3' Zmeny a dodatky k tejto Zm\uve musia byť uzatvorené v písomnej forme.



7.4. Tźńo Zmhşa je vyhotovená v 3 ľovnopisoch, priěom kaž:dźL zo Zm|uvných strán obdľží jeden

ľovnopis a 1 rovnopis je určený pľe Žilinský samospľávny kľaj.

7.5 Zmluvné stľany vyhlasujú, żętíto Zm|uvu uzatvoľili vážne, uľěite a zrozumiteľneo nie v tiesni,

ani za nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju preěítali, porozumeli jej obsahu

anaznak súhlasu ju podpísali.

7.6. Zmluva nadobrida platnosť a úěinnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmtuvnými stľanami

v Żi|ine, dĺu'.ł. :.(.:,.b .ft ....
HoTELoVÁ AKADÉMn

HI
010 0

štatutáľny Štoly Zamęstnáxateľa



PRÍLOHA č. 1

k Zmluve č. 4 / 2018 o posk)rtovaní pľaktického wučovania žiakov

1 Pracovisko Zamestntxateľa: F'RIENDLY VILLAGE REŠTAURÁCIA, Koláľovská cesta

1325' Bytča.

Pľaktické vyuěovanie blđe zabezpeěované individuálnou formou pod vedením inštľuktora

Mĺľoslava Keblúška, n?lr.z 4.6. 1968, bytom Petľovice pľi Bytči 2l1, 013 53o ktoľý má

odboľnú spôsobilosť na výkon povolania na ktoľé sa žiak pľipravuje. Inštľuktor je povinný

zabezpeëiť, aby praktické vyučovanie pľebiehalo v súlade s učebnými osnovami

a usmernęniami majstľa odboľného výcviku, ktorého určí škola.

2

a
-) Zamestntxatel' zap|ati Škole v súlade s čl. 5, bod 5.l . Zm|uvy ĺa ztlk\ade zas|anej faktúľy

mesačne ťrnančný pľíspevok spolu vo výške 30,- € , a to na úěet Školy vedený v Štátnej

pokladníci, ě. ú' v tvaľe IBAN: SK98 8180 0000 0070 0054 4480.

Vprípade školských prźlzdniĺ, ktoľé trvajú súvisle 5 aviac pľacovných dní bude faktuľácia

zniźenâ v odpovedaj úcom rozsahu.

V Žilinę, dňa' Z. ,4, 4/ o /t
HoTELoVÁ

4

H
010 01

ĺű^
štatutárny Št oty štatutáľny



pnÍr,orĺł ĺ. z

k Z*lurre č. 2312019 o poskytouaní p'akti.kého uyučovąria žiakov

pľe školský rok 2019/2Q20

1. Menný zozn^mžĺakov Štoly

Pri individuálnej forme praktického vyučovania buđe zoznamžiakov dokladovaný mesačne na
pľerad'ovacom pláne'

2. nÍzľa tľvanÍa pľaktĺckého vyučovanĺa je v pľvom ľočníku 6 hodín v dľuhom, tľet'om
a štvľtom ročníku 7 hodín denne.

HoTELoVÁ AKADÉMn
H 31

010 01
7

v Žiline, dř,a ....... *,,,1...?. ((.?.....' L4-

štatutárny zástupca školy


