DOHODA
o

zabezpečení

odborného výcviku žiakov od 2.12.2013 - 21.6.2014

v zmysle ustanovenia § 269 a 275 Obchodného zákonníka č.5l3/l99l Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov, v súlade so školským zákonom Č. 350/94 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov, ako aj vyhlášky MŠ Č. 80/1991 Zb.
I.

Stredná odborná škola s VJM
Szakkozépiskola
Komenského 5
04801 Rožňava

Organizácia - podnikatel'
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tel: 05817885090 fax: 05817885491
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Mgr. Mária Prékop
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V zastú pení:

PaedDr. Nikola Gálová
zástupkyňa

. ť4t)vJtú;W /?Jl'/JdtJtí1c{/
}';
..
f!..!r.;!.:..f:!.:?--:. !.:f.
..

riaditel'a

V zastu pen
Tel:
'

Mobil: 0904974898

Stredná odborná škola zveruje organizácií-podnikateľovina odborný výcvik na dobu
určitú žiaka :

Hajnalka Hegediišová
v učebnom odbore:

hostinský

I.

ročník

ll.

Stredná odborná škola sa zaväzuje:
l.

poskytnúť

prevádzkovému pracovisku odborného výcviku učebné osnovy a plány pre
odbor, zabezpečiť koordináciu teórie a praxe
zabezpečiť poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
pred započatím odborného výcviku preverí pracoviská, na ktorých budú žiaci
vykonávať odborný výcvik
berie ohľad na špecifiká organizácie a učebného odboru
zabezpečí poistenie podl'a platných vyhlášok
daný

2.
3.
4.
5.

učebný

Organizácia-podnikateľ

l.
2.
3.
4.

sa zaväzu je:

zabezpečiť v období odborného výcviku dostatok odborných prác typických pre
príslušný učebný odbor
zabezpečiť inštruktora pre odborný výcvik
zabezpečiť poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na danom pracovisku
v súlade s učebnými osnovami a predpismi BOZP
viesť dochádzku na praktickom vyučovaní

5.

6.

pri úrazoch, kde je potrebné lekárske ošetrenie, po ošetrení žiaka je nutné spísať
záznam o úraze na predpísanom tlačive, buď na mieste úrazu, kde musí byť prítomný
zranený (podľa možnosti) a majster odborného výcviku
menší úraz či zrazenie žiaka (žiačky) na odbornom výcviku sa ošetrí podľa zásad
poskytovania prvej pomoci, ak nie je potrebný lekársky zásah, zapíšte sa do knihy
drobných úrazov, zápis má obsahovať dátum a stručný popis úrazu

III.
Záverečné

ustanovenia

l. Stredná odborná škola vyhradzuje právo v prípade nutnosti
žiaka z odborného výcviku.
2. V prípade porušenia dohody, možno zrušiť dohodu okamžite.

Rožňava, dňa

vymeniť

Stredná odborná škola
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s vyučovacim jazykom maďarsk)'m
Szakkäzepiskola,
Komenského 5, Roiňava· Rozsnyo
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