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Dohoda
o zabezpečení súvislej odbornej praxe pre žiakov

uzatvorená v zmysle zákona Č. 245/2008 Z.z .., školský zákon v platnom znen í a zákona Č. 184/2009
Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave v platnom znení pre skvalitnenie odbornej pripravenosti žiakov

na svoje budúce povolanie medzi:

Názov:
Stredná odborná škola
Adresa: Hatta/ova 968/33, 029 01 Námestovo
IČO: 17053846
Bankové spojenie:
Zastúpená: Ing. Erikou Šuškovou, riaditel'kou školy
(ďalej len ""SOŠ"")

a

TESCO STORES SR, a.s.
Kamenné nám.1/A
815 61 Bratislava
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., v odd. Sa, vo vložke 366/B
Prevádzka: HM Tesco, Aleja Slobody 2686,02601 Dolný Kubín
zastúpené: Ing. Dagmar Hudekovou, riaditel'kou
(ďalej len" Tesco")

l.
Predmet dohody

1. Predmetom tejto Dohody je zabezpečenie súvislej odbornej praxe pre 16 žiakov 2. ročníka
4-ročného študijného odboru 6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu SOŠ
v súlade s učebnými osnovami, ktoré tvoria prílohu tejto dohody, v školskom roku 2012/2013
od 20. 05. 2013 do 24.05.2013 (5 dní) v priestoroch prevádzky organizácie HM Tesco, Aleja
Slobody 2686,02601 Dolný Kubín (ďalej len "prevádzka").

2. Súvislej odbornej praxe sa budú žiaci zúčastňovať v prevádzke v rannej zmene od 7.15 hod.
do 13.15 hod a v poobednej zmene od 13.30 hod. do 19.30 hod. každý pracovný deň od
pondelka do piatka v súvislosti s ich budúcou pracovnou náplňou Doba súvislej odbornej
praxe je stanovená u žiakov 2. ročníka najskôr od 7.15 hod. a najviac 6 hodín vrátane
prestávok (podl'a vzdelávacieho programu SOŠ). V jeden deň sa bude praktického
vyučovania zúčastňovať maximálne 16 žiakov.

3. Za organizovanie a vedenie praktického vyučovania a vyučovacieho dňa vrátane plnenia
povinnosti vyplývajúcich z BOZP a PO v priestoroch organizácie je zodpovedný manažér
v službe - vykonávajúci službu v HM TESCO Dolný Kubín.

4. V čase školských prázdnin a dní pracovného pokoja sa súvislá odborná prax nevykonáva,
rovnako to platí v čase teoretického vyučovania.

5. Zoznam žiakov a pedagogického dozoru SOŠ tvorí neoddelitel'nú prílohu tejto dohody.
6. Žiaci SOŠ budú počas súvislej odbornej praxe vykonávať tieto druhy činností a práce v rámci

odbornej prípravy: administratívna činnosť, manipulačná činnosť s tovarom, predajná činnosť.

II.
Práva a povinnosti SOŠ

SOŠ sa zaväzuje:

1. poučiť žiakov o správaní sa na pracovisku, v prevádzke, upozorniť, vyžadovať a kontrolovať
dodržiavanie interných predpisov Tesco;

2. zabezpečiť pravidelné kontroly povereným pracovníkom (pracovník SOŠ uvedený v zozname,
ktorý tvorí prílohu);

3. zabezpečiť účasť žiakov na praktickom vyučovaní v prevádzke Tesco
4. nahradiť Tesco všetky škody spôsobené žiakmi a/alebo zamestnancami SOŠ počas plnenia

predmetu tejto dohody alebo v súvislosti s jej plnením a to najneskôr do jedného mesiaca
od zaslania upovedomenia o vzniku škody;

- 1-



5. zabezpečiť, aby žiaci mali absolvované pravidelné lekárske prehliadky a zdravotné preukazy
potrebné k výkonu práce pred začiatkom a počas trvania súvislej odbornej praxe;

6. poistiť žiakov pre prípad úrazu v priestoroch prevádzky Tesco;
7. poučiť príslušného zamestnanca určeného Tesco o obsahu učebných osnov;
8. SOŠ je oprávnené so súhlasom Tesco vykonať personálnu zmenu žiakov v rámci zvýšenia

kvality a rozmanitosti praktického vyučovania a odborného rastu žiaka.

III.
Práva a povinnosti Tesco

Tesco:
1. umožní nerušenú realizáciu súvislej odbornej praxe žiakov v súlade s platnými učebnými

osnovami;
2. umožní žiakom vstup do svojej prevádzky HM Tesco Dolný Kubín, Aleja Slobody 2686 za

účelom realizácie súvislej odbornej praxe;
3. umožní prístup do uvedených priestorov určeným pedagogickým pracovníkom SOŠ !učitelia

odborných ekonomických predmetov, riaditel'ka SOŠ a zástupkyňa riaditel'ky školy pre TV! za
účelom realizácie súvislej odbornej praxe a kontroly;

4. zabezpečí vhodné podmienky pre realizáciu súvislej odbornej praxe žiakov v súlade
s právnymi predpismi Slovenskej republiky;

5. zabezpečí priestory na odkladanie osobných vecí žiakov a priestory na umývanie
a prezliekanie;

6. zabezpečí predpísané ochranné pracovné prostriedky pre žiakov SOŠ - pracovnú obuv,
pracovný odev podl'a interných predpisov Tesco;

7. zabezpečí preškolenie žiakov zúčastňujúcich sa súvislej odbornej praxe o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane; .

8. zabezpečí vedenie evidencie dochádzky žiakov a okamžité hlásenie SOŠ v prípade porušenia
školského poriadku (správanie, neospravedlnená neúčasť na praktickom vyučovaní);

9. bude akceptovať po vzájomnej dohode osobu učiteľa odborných ekonomických predmetov
určeného SOŠ, ktorá môže byť kedykol'vek v priebehu doby platnosti dohody vymenená;

10. bude akceptovať po vzájomnej dohode požiadavky SOŠ v súvislosti s určovaním termínu
nástupov na súvislú odbornú prax;

11. zabezpečí plynulý priebeh súvislej odbornej praxe;
12. určí kvalifikovaného zamestnanca Tesco - inštruktora/ov
13. zabezpečí priebežné hodnotenie odborných vedomostí žiakov v spolupráci s príslušným

učitel'om odborných ekonomických predmetov;
14. sa zaväzuje zabezpečiť stravovanie žiakov v priestoroch stravovania svojich zamestnancov

s výnimkou úhrady nákladov tohto stravovania.

IV.
Odmena

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za každú hodinu produktívnej práce žiakov Tesco uhradí SOŠ
nasledovnú odmenu: min 0,94 € ! hod ..

2. Odmena je splatná mesiac pozadu na základe faktúry vystavenej SOŠ a doručenej SOŠ.
Splatnosť faktúry je v 21. deň po doručení faktúry Tesco.

3. Podkladom pre vystavenie faktúry je evidencia s počtom odpracovaných produktívnych hodín
žiakov v prevádzke Tesco potvrdená zástupcami oboch zmluvných strán.

4. SOŠ vyhlasuje, že nie je platiteľom DPH.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Sporné otázky z predmetu tejto dohody a v príčinnej súvislosti s ňou v priebehu realizácie
súvislej odbornej praxe, budú riešiť iba zástupcovia zmluvných strán.

2. Zmeny tejto dohody sú možné iba na základe vzájomnej dohody vo forme písomných
dodatkov.

3. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to od 20. 05. 2013 do 24. 05. 2013.
4. Zmluvné strany môžu túto dohodu písomne vypovedať aj bez udania dôvodu v 1 mesačnej

výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
doručení výpovede.

5. Vzťahy medzi stranami v dohode neupravené sa riadia právnymi predpismi platnými v SR.

- 2 -


