
 

Smlouva

Smluvní strany: 
škola: Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203
se sídlem: Písecká 203, 391 65 Bechyně
zastoupená: ředitelem Mgr. Otakarem Novákem
IČ: 60061880

a

organizace:
se sídlem:
zastoupená:
IČ:

uzavírají tuto smlouvu o zabezpečení odborné provozní praxe žáků:
Jméno a příjmení žáka Datum narození Bydliště

A.
Povinnosti organizace

1. Organizace se zavazuje, že žáci budou v rámci odborné praxe vykonávat následující činnost   

    na pracovišti ….....................................................................................................................
                                   (místo a druh činnosti, kterou žáci při praktickém vyučování vykonávají)
    pod vedením zaměstnance – odborného instruktora ….........................................................
                                                                                               (jméno a příjmení pověřené osoby)

   a to v období:   7. 9. 2020 – 18. 9. 2020 
2. Organizace se zavazuje, že žákům umožní vykonávat praktickou činnost v oblasti související 
    s předmětem odborné praxe a v souladu s plánem této odborné praxe včetně návazných prací 
    na uvedeném pracovišti a včetně užívání potřebných přístrojů, nástrojů a zařízení. Umožní
    žákům získání podkladů pro zpracování zprávy z provozní praxe na téma dohodnuté se školou.

3. Organizace prokazatelně seznámí žáky v den zahájení praxe s předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci ve smyslu § 132 a násl. Zákoníku práce včetně pracovního řádu pracoviště. 
Seznámí žáky se specifiky pracoviště z hlediska bezpečnosti a hygieny práce. 

4. Organizace zapůjčí žákům potřebné speciální osobní ochranné prostředky a pomůcky (§ 133a 
    Zákoníku práce). Běžné pracovní ochranné prostředky (pracovní oděv, pracovní plášť) používají
    žáci vlastní.



 5.  Organizace uvolní pro žáky potřebnou kapacitu šatny, umožní jim využívání hygienického  
zařízení. Stravování zajistí žákům za podmínek, za kterých je poskytuje svým zaměstnancům.

      6.  Organizace zajistí žákům, kteří ji o to požádají, cenově přijatelné ubytování. Ubytování hradí
           žáci ze svých prostředků.  

B.
Povinnosti školy

1.  Škola pověřuje řízením praxe svého odpovědného pracovníka, kterým je Ing. Marcela Pánková.

2.  Škola připraví ve spolupráci s pověřeným pracovníkem organizace průběh provozní praxe.

3.  Škola zabezpečí pravidelnou docházku žáků na pracoviště a poučí žáky o důležitosti dodržování
     bezpečnostních a hygienických předpisů. 

4.  Škola se zavazuje, že poznatky žáka z odborné praxe, pokud budou mít charakter důvěrných 
informací, nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu organizace.

C.
Společná ustanovení

1. Pracovní doba žáka se stanovuje v rozsahu 8 hodin denně. Počátek a konec pracovní doby stanoví 
organizace po dohodě s žákem. V případech hodných zřetele lez zkrátit pracovní dobu 
na méně než 8 hodin denně, kdy minimální délka je však 6 hodin denně.

2.  Organizace si vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od této smlouvy, pokud žák opakovaně 
neplní své povinnosti, opakovaně nedochází pravidelně bez řádné omluvy, opakovaně 
nedodržuje bezpečnostní a hygienické předpisy, či jiným závažným způsobem poruší pracovní 
řád platný pro pracoviště. U opakovaného jednání je nezbytné pro odstoupení od smlouvy 
předchozí neúspěšná výzva prostřednictvím odborného pracovníka školy ke zjednání nápravy. 

3. Do místa výkonu praxe se žáci dopravují individuálně. 

 4. Organizace není povinná vyplatit žákovi mzdu, pokud žák nevykonává pro organizaci 
produktivní práci. Pokud žák vykonává produktivní práci, bude odměněn.

            …............................................................................................................................................. 

                                      ( doplňte způsob odměňování za produktivní činnost) 



D.
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

2. Změna této smlouvy je možná formou písemného dodatku, podepsaného statutárními 
zástupci obou stran.

3.   Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, a že  
      odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

4.   Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

           

     V Bechyni dne 18. 6. 2020                                             V …........................... dne ……………

   …............................................                                        ............................................................ 
    statutární zástupce školy                                                      statutární zástupce organizace


