
DOHODA 
o uskutočňovaní odborného výcviku žiakov 

uzatvorená v súlade s § 100 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Zabezpečovateľ: Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo 
   Organizačná zložka: Odborné učilište, M. Urbana 160/45, Námestovo 
   M. Urbana 160/45  
   029 01 Námestovo 
v zastúpení:  PhDr. Glombová Ľubica – poverená riadením školy 
   IČO:37982702 
   DIČ:2022233554 
 
(ďalej len „zabezpečovateľ“) 
 
a 
 
Poskytovateľ: Základná škola  
   Slnečná 168/28, 029 01 Námestovo 
v zastúpení:  Mgr. Renátou Fidríkovou – riaditeľka školy 
   IČO : 37810286 
   DIČ : 2021646473 
 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 

Čl. I 
Predmet dohody 

1.1 Poskytovateľ umožní na svojom pracovisku v kuchyni poskytovateľa vykonávať 
zabezpečovateľovi odborný výcvik (ďalej len výcvik) žiakov, učebný odbor 6491201,  

           obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál 
1.2 Výcvik sa začne dňom:   09.09.2013 
            a skončí sa dňom:          20.06.2014 
 
 

Čl. II 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

2.1      Zabezpečovateľ zabezpečí dochádzku študentov  tri dni v týždni
          školských prázdnin (ak sa obe strany nedohodnú inak). 

 s vylúčením 

2.2 Zabezpečovateľ zabezpečí na pracovisku kontrolu so zameraním na materiálnu a    
         pedagogickú úroveň praktického vyučovania. 
2.3     Zabezpečovateľ poskytne poskytovateľovi informácie: 
 

- o organizácii školského roka 
- o rozvrhu 7 hodín odborného výcviku  : 7.00 –  14.00 /pondelok, utorok/ 
                      6 hodín odborného výcviku : 7.00 – 13.00  /streda/ 
- zabezpečí riešenie vzniknutých problémov 

2.4    Zabezpečovateľ poučí študentov s BOZP, PO, s hygienickými predpismi a     
         predpismi počas dopravy. 
2.5    Zabezpečovateľ poučí povereného pracovníka kuchyne so základnou      
         pedagogickou evidenciou a špeciálno-pedagogickými zásadami,  so    
         vzdelávacou koncepciou počas vyučovacieho procesu na OV. 



2.6    Zabezpečovateľ zabezpečí evidenciu dochádzky žiakov OU. 
2.7 Poskytovateľ zabezpečí praktické vyučovanie vo svojom stredisku...        
        kuchyňa 
2.8   Poskytovateľ oboznámi študentov s pracoviskom.  
2.9   Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť študentom potrebné náradie a náčinie. 
2.10 Poskytovateľ zabezpečí vstupnú inštruktáž pred začatím odborného výcviku,    
         zabezpečí odbornú činnosť  študentov v dĺžke 6 a 7 hodín, zo začiatkom od 7.00.h,   
       zabezpečí 15 a 30 minútovú prestávku pre študentov v časovom rozpätí od - určí   
       poskytovateľ 
2.11 Poskytovateľ zabezpečí pre študentov osobné ochranné prostriedky podľa druhu 

vykonávanej práce.               
2.12 Poskytovateľ vytvorí pracovné a hygienické podmienky určené pre mladistvých (šatňa,    
        sprcha).  
2.13 Poskytovateľ spolupracuje so zabezpečovateľom pri  riešení problémov, ktoré vznikli   
        počas OV.  
2.14 Poskytovateľ zabezpečí evidenciu o vzniknutej udalosti, informuje zabezpečovateľa. 
        (z.r.š. pre OU – Mgr. Jurkuľáková,  0911 969 626 , z.r.š. PhDr. Glombová na tel. č.0911 676 016) 
 
 

Čl.III 
Stravovanie študentov 

3.1  Zmluvné strany sa dohodli, že stravovanie žiakov OU zabezpečí poskytovateľ. 
        Žiak si bude mesačne uhrádzať poplatok za stravu spôsobom, ktorý určí poskytovateľ.   
 
 

Čl.IV 
Záverečné ustanovenia 

4.1    Dohoda nadobudne platnosť po jej podpísaní. 
4.2     Dohoda sa uzatvára na dobu určitú. 
4.3   K zrušeniu dohody môže dôjsť z dôvodu porušenia podmienok dohody ktoroukoľvek zo   
         zmluvných strán, alebo ak by to vyžadovali zmeny pedagogického procesu   
         zabezpečovateľa s 3 dňovou výpovednou lehotou plynúcou odo dňa dohody, po dni    
        doručenia písomnej výpovede zmluvnej strane. 
4.4   Dohoda môže byť menená alebo doplnená iba vzájomnou dohodou. 
4.5   Zmluvné strany týmto prehlasujú, že spory vzniknuté z tejto dohody budú riešiť  
         predovšetkým vzájomnou dohodou. 
4.6   Zmluvné strany podpismi potvrdzujú, že bez námietok súhlasia s obsahom dohody   
         a budú sa riadiť jej ustanoveniami. 
4.7    Dohoda je vyhotovená v štyroch   exemplároch,   každá   strana   dostane   po     
         dvoch vyhotoveniach. 
4.8    Dohoda je uzavretá od   09.09.2013   do 20. 06.2014. 
 
 
V Námestove dňa 02.09.2013. 
 
 
 
 
...............................................       ................................................... 
         zabezpečovateľ             poskytovateľ 


