
Smlouva o zajištění odborné praxe

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Husova 10, 602 00 Brno 
zastoupená Mgr. Petrou Černínovou – ředitelkou školy
sekretariát Husova 10, tel.: 543 421 361
IČ: 00566756
(dále jen „škola“) 

a 

firma: 

zastoupená 

(dále jen „organizace“) 

uzavírají v ;souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění smlouvu o zajištění odborné praxe.

I.
Předmět smlouvy
Zajištění odborné praxe žáka/žákyně …………………………………………………………………

oboru ………………………………………………………………………třídy …………………….

na pracovišti ………………………………………………………………………………………….. 

Termín praxe: ……………………………… 

II.
Povinnosti školy

• pověřit učitele školy kontaktem s pracovištěm, 
• neprodleně  informovat  vedoucího  pracoviště,  pokud  nastane  změna  v  souvislosti

s vykonáváním praxe (nemoc žáka/žákyně apod.), 
• zajistit pojištění žáků (škola má sjednané pojištění žáků pro akce konané mimo školní výuku

včetně konání praxí u pojišťovny KOOPERATIVA Brno). 

III.
Povinnosti žáka/žákyně

• osvojovat si vědomosti a dovednosti potřebné pro budoucí profesní uplatnění,
• plnit pokyny pověřeného pracovníka,
• plnit pokyny a předpisy v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany,
• dodržovat 6hodinovou denní pracovní dobu. 



IV.
Povinnosti organizace

• zajistit souvislou odbornou praxi žáka/žákyně školy,
• uskutečnit  řádné  proškolení  žáka/žákyně  školy  o  chování  na  pracovišti,  o  právech  a

povinnostech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně předpisů o požární
ochraně,

• v návaznosti  na ustanovení  § 37 zákona č.  258/2000 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů,
pověřovat žáka/žákyni pouze pracemi zařazenými do I. kategorie,

• umožnit žákovi/žákyni školy použít na pracovišti prostory vyhrazené k osobní hygieně a
odkládání věcí. 

V.
Ostatní ujednání

• Škola  má  právo  ve  vzájemně  dohodnutých  termínech  ověřovat  činnost  žáků  přímo  na
pracovišti, nebo jinou formou u nadřízeného odpovědného pracovníka.

• Pracovněprávní  vztahy  touto  smlouvou  neupravené  se  řídí  zákonem  č.  262/2006  Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

• Tato smlouva je uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom. 

• Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Učitel pověřený kontaktem s pracovištěm (jméno a příjmení, telefon, podpis): 

…………………………………………………………………………………………………………

Pracovník firmy pověřený dohledem na pracovišti (jméno a příjmení, telefon, podpis): 

…………………………………………………………………………………………………………

V Brně dne …………….. V ……………...….. dne ……………..

...……………………………………… ………………………………….……….
Razítko a podpis za školu Razítko a podpis za organizaci

Mgr. Petra Černínová – ředitelka školy 


