REŠTAURÁCIA POD ŽUPOU
STAROHÁJSKA 10, TRNAVA

Praktické vyučovanie bude poskytované v Reštaurácii pod Župou, Starohájska 10,
917 01 Trnava. Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole
obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava.

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:
 Osobného pohovoru
 Študijných výsledkov v 9. ročníku
 Testu zručnosti

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného
vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v odboroch:

Kód odboru
štúdia

6444 H

6445 H

Názov odboru
štúdia

čašník, servírka

kuchár

Forma
štúdia

denná

denná

Dĺžka
štúdia

Stupeň dosiahnutého
vzdelávania

3 roky

Stredné odborné
vzdelanie

3 roky

Stredné odborné
vzdelanie

Doklad o získanom
vzdelaní / odbornej
kvalifikácii

Vysvedčenie o
záverečnej
skúške/výučný list
Vysvedčenie o
záverečnej
skúške/výučný list

Kód odboru
štúdia

6444 K

Názov odboru
štúdia

čašník, servírka

6445 K

kuchár

Forma
štúdia

denná

denná

Dĺžka
štúdia

Stupeň
dosiahnutého
vzdelávania

4 roky

Stredné odborné
vzdelanie

4 roky

Stredné odborné
vzdelanie

Doklad o získanom
vzdelaní / odbornej
kvalifikácii

Vysvedčenie o
záverečnej
skúške/výučný list
Vysvedčenie o
záverečnej
skúške/výučný list

Zamestnávateľ bude poskytovať finančné zabezpečenie žiaka v súlade s pravidlami
poskytovania finančného zabezpečenia žiaka, ktoré zamestnávateľ vydal po vyjadrení
sa zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa, s ktorými preukázateľne oboznámi
zamestnávateľ zákonných zástupcov neplnoletého žiaka a žiaka.

Finančné zabezpečenie žiaka bude poskytovať zamestnávateľ v rozsahu:
 podnikové štipendium,
 odmena za produktívnu prácu.
Podnikové štipendium bude zamestnávateľ poskytovať žiakom v jednotlivých
ročníkoch v základnej výške:
Učebný odbor:
1. ročník 40 EUR
2. ročník 60 EUR
3. ročník 80 EUR
Študijný odbor:
1. ročník 40 EUR
2. ročník 60 EUR
3. ročník 80 EUR
4. ročník 100 EUR

Základná výška odmeny za produktívnu prácu pre žiaka je pre jednotlivé ročníky
denného štúdia a pre jednotlivé odbory:
Učebný odbor:
1. ročník 2,184 EUR
2. ročník 2,184 EUR
3. ročník 2,184 EUR
Študijný odbor:
1. ročník 2,184 EUR
2. ročník 2,184 EUR
3. ročník 2,184 EUR
4. ročník 2,184 EUR
Zamestnávateľ bude poskytovať finančné zabezpečenie žiaka v súlade s pravidlami
poskytovania finančného zabezpečenia žiaka, ktoré zamestnávateľ vydal po vyjadrení
sa zástupcov zamestnancov u zamestnávateľa, s ktorými preukázateľne oboznámi
zamestnávateľ zákonných zástupcov neplnoletého žiaka a žiaka.
Hmotné zabezpečenie žiaka bude poskytovať zamestnávateľ v rozsahu:
 poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov v rovnakom rozsahu,
v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na
ktoré sa žiak pripravuje,
 poskytnutie stravovania u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov
 zamestnávateľa,
 úhrada nákladov na ubytovanie žiaka v školskom internáte na základe rozhodnutia
 zamestnávateľa,
 poskytnutie cestovných náhrad v súlade so zákonom o cestovných náhradách za
cestovné za dopravu žiaka z miesta trvalého bydliska do strednej odbornej školy,
miesta výkonu praktického vyučovania a školského internátu a späť a zo školského
internátu do strednej odbornej školy a miesta výkonu praktického vyučovania a
späť.

