SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ BEZPLATNÉ ODBORNÉ PRAXE
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
mezi
Střední průmyslovou školou textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace
Se sídlem:
Tyršova 82/1, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec
IČO:
46747974
telefon:
485 113 230
zastoupenou ředitelkou školy
Ing. Janou Kočí
(dále jen „škola“)
a
název firmy
se sídlem:
IČO:
Zapsaná v Registru živnostenského podnikání
zastoupenou:
(dále jen „organizace“)
a
žákem
třídy/obor:
zastoupen:
(dále jen „praktikant“)

I.
Účelem této smlouvy je zajištění odborné praxe žáků školy realizované v návaznosti na platné
učební dokumenty příslušného studijního oboru žáka uvedeného v záhlaví této smlouvy
a naplnění § 65 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a § 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb.,
o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů.

II.
Předmětem této smlouvy je závazek organizace umožnit praktikantovi získání odborných
zkušeností a znalostí a prohloubení jeho vzdělání praktickou přípravou a praktikant se zavazuje
provést odbornou praxi, vše za podmínek dále sjednaných touto smlouvou.
Odborná praxe praktikanta bude vykonávána na pracovišti organizace na adrese:

Datum zahájení a ukončení praxe: od 10. 5. do 21. 5. 2021
Sjednaná týdenní pracovní doba:
30 hodin (6 hod/denně)
Pracovní doba:
8:00 - 14:00
(začátek pracovní doby je stanoven dle možností výše uvedené organizace)

V rámci odborné praxe bude praktikant vykonávat zejména tyto činnosti:
Pověřený zaměstnanec organizace: Martin Novák
(tel., e-mail):
604 243 097
Pověřený zaměstnanec školy: Michaela Jonášová
(tel., e-mail): 485 110 096, jonasova@spstliberec.cz
Organizace se zavazuje odborně rozvíjet vědomosti praktikantů, přispět ke zlepšení jejich
znalostí a zaučit je v praktických úkonech. Druh činnosti na praxi vychází z rámcového plánu
praxe a je přizpůsoben potřebám organizace.
Praktikant se zavazuje dodržovat pracovní dobu i podmínky výkonu praxe, předcházet škodám
a dbát pokynů svých nadřízených.
III.
Po celou dobu konání odborné praxe zůstává praktikant žákem školy se všemi právy a
povinnostmi, které z tohoto vztahu vyplývají.
Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu určitou, vymezenou termíny sjednané praxe.
IV.
Odbornou praxí se rozumí získání a prohloubení kvalifikace, praktikantovi tedy nevzniká nárok
na mzdu, pokud nebude dohodnuto jinak.
V.
Organizace se zavazuje na své náklady a své nebezpečí zajistit:
 řádné pracovní podmínky dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších přepisů, (dále jen „ZP“), péči o praktikanty v odpovídajícím
prostředí, způsobilém k výkonu praxe,
 odborného školitele, který je odpovědný za řádný průběh praxe a který bude jednat se
zástupcem školy,
 přístup pracovníků pověřených ředitelem školy na pracoviště praktikanta,
 proškolení praktikantů z předpisů BOZP a ochrany zdraví při práci a protipožárních
předpisů s důrazem na případná rizika na jednotlivých pracovištích ve stejném rozsahu,
jako tomu je u kmenových zaměstnanců organizace, s přihlédnutím k věku, fyzickému
a rozumovému vývoji praktikanta,
 ochranné pomůcky atd. ve smyslu § 104 ZP nezbytné k výkonu praxe,
 provádění odborné praxe na pracovišti, které plně odpovídá bezpečnostním
a hygienickým normám, ochraně zdraví při práci, a bezpečnému výkonu praxe
v zdravém pracovním prostředí,
 informovat neprodleně odpovědného pracovníka školy, pokud praktikant při provádění
praxe utrpí úraz.
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VI.
Praktikant se zavazuje:
 používat stanovené ochranné a pracovní pomůcky, zachovávat bezpečnost při provádění
odborné praxe,
 řádně dodržovat ujednání dle této smlouvy o zajištění odborné praxe uzavřené
s organizací,
 dbát pokynů odpovědných pracovníků organizace a osob vykonávajících dozor, včetně
pokynů o nakládání s informacemi, dodržovat veškeré interní předpisy, podřídit se
pracovnímu režimu platnému v organizaci,
 nezměnit bez vědomí a písemného souhlasu školy organizaci, u níž je praxe
vykonávána,
 vést si řádně záznamy o průběhu odborné praxe na Docházkovém listě,
 neprodleně hlásit každou změnu škole (jméno odborného školitele, tel. spojení, místo
pracoviště, termín praxe apod.).
Praktikant prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že je způsobilý k výkonu praxe a nejsou mu
známy žádné skutečnosti či překážky, které by bránily absolvování praxe. Pokud se jeho
prohlášení ukáže nepravdivým, nese praktikant odpovědnost za vzniklou škodu.
VII.
Na závěr odborné praxe bude vypracováno hodnocení na tiskopisu školy, kde bude vyhodnocen
průběh a výsledky odborné praxe praktikanta, k čemuž poskytnou všechny smluvní strany
součinnost.
VIII.
Za škody, které způsobí prokazatelně žák v průběhu praxe organizaci v důsledku porušení
právní povinnosti, odpovídá zákonný zástupce žáka. V případě zletilých žáků tento zletilý žák.
IX.
Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá
smluvní strana.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem všemi smluvními stranami.
Smluvní strany prohlašují, že uzavírají tuto smlouvu po vzájemném projednání, svobodně,
vážně a volně, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Pravost smlouvy potvrzují
smluvní strany svými podpisy.
V Liberci
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Ing. Jana Kočí

Odpovědný pracovník firmy

Jméno a příjmení

ředitelka školy

funkce

praktikant

Razítko školy

Razítko organizace

Zákonný zástupce praktikanta
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