SMLOUVA O PRAXI STUDENTA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
(tato smlouva obsahuje čtyři stránky textu)
uzavřená podle § 65 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a § 12 a § 13 vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v
konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a § 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů.
1. Předmět smlouvy:
Předmětem smlouvy je stanovení podmínek realizace praxe studenta Vyšší odborné
školy v Roudnici nad Labem v daném oboru vzdělání na pracovišti podniku v dohodnuté
době a obsahu odborné přípravy v souladu se vzdělávacím programem, platnými
zákonnými ustanoveními a dalšími dohodnutými podmínkami této smlouvy.
2. Smluvní strany:
Tato smlouva je trojstranná. Smluvními stranami jsou podnik, student a škola.
(následující řádky vyplňte hůlkovým písmem)

Podnik:
Název podniku:

…………………………………………………………………………...

Adresa podniku:

…………………………………………………………………………...
………………… telefon/e-mail: …………………...........…...............

Osoba zodpovídající za průběh praxe: ………………………………………………….….

Student:
Příjmení:

…………………………………

Jméno:

Rodné číslo: …………………………………

….……………………………

Číslo OP: ………………………………

Ročník:

….………

Adresa:

…………………………………………………………………………………...

mobil/e-mail:

.……………………………........................

…………………………………………………………………………………...

Škola:
Název:

VOŠ a SOŠ Roudnice nad Labem

Adresa:

Špindlerova 690, Roudnice nad Labem, PSČ 413 01,
tel: 416 831225, e-mail: skola@vosasos.cz
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Vedoucí praxe: Ing. Karin Černá, e-mail: cerna.karin@vosasos.cz
Další kontaktní osoby:

Ing. Josef Nehyba - ředitel školy
Ing. Sáša Nelibová - zástupce ředitele,
e-mail: nelibova.sasa@vosasos.cz

3. Doba trvání praxe:
1. ročník
2. ročník
3. ročník

-

4 týdny
6 týdnů
3 měsíce (16 týdnů)

Praxe proběhne v termínu:
od ……………………………………………. do …………………………………………….
4. Podmínky smlouvy:
4.1. Společné podmínky:
V zájmu zajištění optimálního průběhu praxe se všechny tři smluvní strany
společně zavazují splnit tyto cíle praxe studenta:
a) získat co nejširší přehled o situaci a podmínkách podniku;
b) získat přehled o organizaci a činnosti podniku;
c) v případě, že se podnik podílí na výzkumném úkolu, popsat podmínky, účel
a způsob provádění této činnosti;
d) prohloubit vědomosti o ekonomických aspektech činnosti podniku;
e) řešit stanovený problém podniku a vypracovat jeho navrhované řešení
v závěrečné Zprávě z praxe;
f) rozvoj sociálních dovedností studenta (chování, schopnost komunikace s okolím,
rozvoj kladných morálně-volních vlastností).
4.2. Podmínky jednotlivých smluvních stran:
Dále se jednotlivé zúčastněné strany zavazují:
4.2.1. Škola:
a) Škola připraví studenta pro pobyt na praxi podle svých možností a schopností
(především po teoretické a instruktážní stránce). Dále zajistí základní poučení
studenta o obecných principech zachování mlčenlivosti a ochrany dat podniku,
se kterými se v průběhu praxe setká.
b) Jeden ze členů učitelského sboru může navštívit studenta v průběhu praxe
v podniku. Tato návštěva bude uskutečněna za účelem prodiskutování
eventuálních problémů, které v průběhu praxe mohou vzniknout. Veškeré
pracovní přestupky studenta, vzniklé v průběhu praxe, škola řeší ve spolupráci s
podnikem v souladu se školním řádem a platnými předpisy z oblasti vzdělávání
studentů na vyšších odborných školách.
c) Škola se postará o všeobecné administrativní záležitosti studenta, včetně
evidence a odškodnění případně vzniklého pracovního úrazu.
2

4.2.2. Student:
a) Student bude docházet do podniku a plnit své pracovní povinnosti podle
dvoustranné dohody s podnikem.
b) Student musí napsat podrobnou závěrečnou Zprávu z praxe, v níž popíše řešení
stanoveného problému.
c) Student musí k závěrečné Zprávě z praxe současně přiložit podnikem vyplněný,
podepsaný originál formuláře Hodnocení praktikanta vyšší odborné školy.
4.2.3. Podnik:
a) Podnik umožní studentovi na svých pracovištích výkon praxe. Praxe bude
probíhat v prostorách, které budou odpovídat hygienickým normám a dalším
požadavkům ochrany veřejného zdraví.
b) Před každou novou pracovní činností bude pověřený pracovník podniku studenta
informovat o pracovním postupu a bezpečnosti práce. Podnik zajišťuje
bezpečnost a ochranu zdraví studenta s ohledem na rizika možného ohrožení
jeho života a zdraví během vykonávání praxe. Podnik se zavazuje, že budou
dodržovány podmínky BOZP studenta a že mu poskytne osobní ochranné
pracovní prostředky. Po dobu praxe nese podnik zodpovědnost za bezpečnost,
ochranu zdraví a hygienu při práci studenta v souladu se Zákoníkem práce.
c) Praxe v podniku je realizována pod vedením osoby zodpovídající za průběh
praxe. Organizační zajištění a realizace činností při vykonávání praxe budou
škole poskytnuty bezúplatně.
d) Případné finanční ohodnocení studenta za vykonávanou práci v podniku je na
smluvním základě mezi studentem a podnikem. Škola do tohoto ujednání
nezasahuje.
e) Začátek pracovní doby, přestávky v práci, počet odpracovaných hodin a další
podmínky se řídí Zákoníkem práce.
f) Pokud se v průběhu studentovy praxe vyskytnou problémy, které se vymykají
rámci možnosti řešení v podniku, bude o nich pověřený pracovník podniku
informovat určeného učitele.
g) V případě závažných okolností je podnik oprávněn rozhodnout o tom, že student
nebude pokračovat v praxi, a to zejména v případech, kdy student závažným
způsobem poruší platné právní předpisy, interní předpisy, s nimiž byl seznámen,
pravidla slušného chování, pracovní dobu a ostatní záležitosti upravené touto
smlouvou.
h) Podnik zajistí studentovi v případě potřeby stravu a nocleh, umožní mu využívat
prostory a zařízení pracoviště včetně šaten a sociálního zařízení. Veškeré
náklady, vynaložené na zajištění praxe na základě této smlouvy, hradí podnik.
i) Podnik umožní řediteli školy nebo jím pověřené osobě, zřizovateli školy a České
školní inspekci vstup do prostor, kde probíhá praxe v rozsahu potřebném pro
provedení koordinačních a kontrolních činností.
j) Po ukončení praxe osoba zodpovídající za průběh praxe vyplní a podepíše
formulář Hodnocení praktikanta vyšší odborné školy, ve kterém vyhodnotí činnost
studenta v podniku.
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5. Závěrečná ustanovení:
Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu praxe ve stanoveném termínu, viz bod č. 3
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká:
a) uplynutím sjednané doby jejího trvání, nebo písemnou dohodou všech smluvních
stran, nebo písemnou výpovědí, kdy kterákoli ze stran je oprávněna dát výpověď
z této smlouvy, a to i bez uvedení důvodu, přičemž výpověď musí být písemná a
musí být doručena protějším smluvním stranám. Výpovědní lhůta činí dva
měsíce a její běh počíná prvním dnem po jejím doručení protějším smluvním
stranám;
b) pozbude-li některá ze smluvních stran způsobilosti k provádění činností, které
jsou předmětem této smlouvy, na základě příslušného právního předpisu nebo
rozhodnutím kompetentního orgánu;
c) odstoupením od smlouvy v případě jejího podstatného porušení, za které se
považuje zejména porušení ustanovení smlouvy o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a o požární ochraně;
d) v ostatních případech presumovaných platnou právní úpravou.
Právní vztahy touto smlouvou upravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku, Zákoníku práce, Školského zákona a jeho prováděcích předpisů. Smlouva
může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných
všemi smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, každý má
platnost originálu. Po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech tří smluvních stran.
Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními
předpisy českého právního řádu.

Podnik:

Student:

Škola:

Datum: …………………….

Datum: ..………………….

Datum: ……….………….

…………………………...….
podpis osoby zodpovídající
za průběh praxe v podniku

…………………………….
podpis studenta

…………………………….
podpis vedoucího

Razítko podniku:

Razítko školy:
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