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9. Vytvoriť pracovné a hygienické podmienky žiakom (učebňa, šatňa, umývarka).
10. Odmena žiakovi sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške

50 - 100 % zo sumy určenej podľa zákona Č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde
nariadenia vlády Č. 408/2010 Z. z .. Podľa citovaného nariadenia vlády je hodinová
mzda 1,941 eur, 50 % z hodinovej mzdy je 0,970 eur. Pri určovaní výšky sa
zohľadňuje kvalita práce, dodržiavanie technologických postupov, bezpečnosti práce
a celkové správanie žiaka. Škola vyplatí odmenu žiakom v zmysle vnútornej smernice
o finančnom zabezpečení žiakov.

11. Fyzická alebo právnická osoba vytvorí primerané podmienky na vykonávanie
produktívnej práce u žiakov 1. ročníka 1 hodinu, 2. ročníka 2 hodiny, 3. ročníka 3
hodiny, v študijných odboroch 4. ročníka 3 hodiny počas vyučovacieho dňa. Ostatné
vyučovacie hodiny budú žiaci vykonávať cvičné práce. Produktívnu prácu nebudú
vykonávať žiaci 1. ročníka všetkých učebných odborov a študijného odboru pracovník
marketingu v mesiacoch september až december školského roka. Žiaci 1. ročníka
študijného odboru kuchár, čašník, operátor stavebnej výroby nebudú vykonávať
produktívnu prácu počas celého školského roka. Žiaci 3. ročníka všetkých učebných
odborov budú v mesiaci máj vykonávať produktívnu prácu 4 hodiny počas
vyučovacieho dňa do 21. mája a potom budú vykonávať len cvičné práce. Žiaci 4.
ročníka študijných odborov pracovník marketingu, kuchár, čašník, servírka a operátor
stavebnej výroby budú v mesiaci apríl vykonávať produktívnu prácu 4 hodiny počas
vyučovacieho dňa do 21. apríla a potom budú vykonávať len cvičné práce.

12. Osobné ochranné pracovné prostriedky je povinná žiakovi poskytnúť zo svojich
prostriedkov fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej pracovisku sa praktické
vyučovanie uskutočňuje (zákon Č. 184/2009 § 13, odsek 3). Posúdenie zdravotnej,
zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka hradí zo svojich prostriedkov fyzická
osoba alebo právnická osoba, na ktorej pracovisku sa praktické vyučovanie
uskutočňuje.

13. V prípade neuhradenia fakturovanej sumy za praktické vyučovanie Vám budú
vyrubené penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

14. V prípade potreby určiť inštruktora po dohode s MPV (1 inštruktor zodpovedá za 3
žiakov).

II.
Škola sa zaväzuje:

1. Realizovať na pracovisku praktické vyučovanie podľa učebných osnov žiakov
odboru (číslo, názov):
6445 K, 6445 H kuchár

2. Na základe vyhlášky Č. 268/2011 MŠ SR vyučovanie sa začína najskôr o 7.00 hodine;
vyučovanie odborného výcviku plnoletých žiakov a odbornej praxe plnoletých žiakov
sa môže začať o 6.00 hodine. Vyučovanie sa končí najneskôr do 20.00 hodiny;
vyučovanie odborného výcviku plnoletých žiakov a odbornej praxe plnoletých žiakov
sa môže skončiť najneskôr do 22.00 hodiny. Podľa toho platí časový rozsah výuky pre
1. ročník 6 hodín, 2. ročník 6 hodín, 3. a 4. ročník 7 hodín.

Praktické vyučovanie sa začína dňom: ..2.9.2013 .
Zoznam žiakov a zodpovedný majster je uvedený v prílohe plánu práce.
Poučiť žiakov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a ich dodržiavaní.

SOŠ obchodu a služieb Čadca:
1. Poveruje podľa plánu práce majstra PV metodickým riadením praktického vyučovania.
2. Zabezpečí školenie inštruktora.


