
Smlouva o zajištění odborné praxe 
Smluvní strany:  

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno 
se sídlem Dubno, 261 01 Příbram 1 
zastoupená ředitelem Mgr. Milanem Lehockým  
IČO 00 659 771 
telefon 318 679 041, fax 318 679 059, email info@dubno.cz  
(dále jen „škola“) 

a  

Název organizace: 
se sídlem: 
zastoupena: 
IČO: 
telefon, fax, email: 
(dále jen „organizace“)                                                                                                                             

uzavírají smlouvu o zajištění odborné praxe žáka ….. ročníku, oboru ………………………, 
která se uskutečňuje v organizaci. 

 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zajišťování odborné 
praxe.                                                                                                                                                
Praxe bude probíhat ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 v organizaci, v době od 
……………………………………….., v rozsahu 30 hodin týdně na pracovišti organizace. 
Praxe se týká ……………………………., žáka ……ročníku oboru ………………………..  

Za vykonanou praxi nepřísluší žákovi odměna.                                                                         
Náplň odborné praxe je specifikována v příloze (Přehled docházky a stručné hodnocení).            
Za koordinaci praxe ze strany školy pro třídy 2MA,3MA,2PT,3PT odpovídá pan Josef 
Misterka, zástupce ředitele pro praktické vyučování. Pro třídy 1N a 3BS Mgr. Tomáš 
Vejvoda. 

II. Povinnosti smluvních stran                                                                                                                              

A. Škola se zavazuje:                                                                                                                                                                                                                                                          

• Určit zaměření a cíle odborné praxe dle oboru vzdělání a ročníku studia. 
• Instruovat žáky o povinnosti chránit majetek organizace. 
• Poučit žáky o obecných principech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
• Upozornit žáky na povinnost pravidelně docházet na praxi, dodržovat pracovní dobu, 

předpisy a pokyny určených pracovníků organizace, dodržovat v přiměřené míře  
a přiměřeném rozsahu ustanovení pracovního řádu, školního řádu a předpisy k 
zajištění bezpečnosti a hygieny práce. 

• Spolupracovat s pověřenými pracovníky organizace při řešení případných problémů 
souvisejících s průběhem praxe. 



• B. Organizace se zavazuje:                                                                                                                  
Umožnit žákovi výkon praxe na příslušném pracovišti a vytvořit podmínky pro její 
realizaci. 

• Určit pracovníka, který bude vykonávat dohled nad žákem. 
• Prokazatelně seznámit žáka s předpisy BOZP a požární ochrany na příslušném 

pracovišti. 
• Zajistit, aby žák vykonával práce odpovídající náplni praxe. 
• Vést evidenci docházky (viz příloha) a na závěr praxe provést stručné hodnocení. 
• Umožnit pověřené osobě školy vstup na pracoviště, na němž se odborná praxe 

uskutečňuje  

 

III. Platnost smlouvy  

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, v termínu konání odborné praxe dle čl. I. Smlouvu 
lze zrušit písemným oznámením jedné ze stran o odstoupení od smlouvy. Platnost smlouvy 
končí dnem následujícím po dni doručení oznámení druhou smluvní stranou. Organizace si 
vyhrazuje právo postupovat takto při závažném porušení pracovní kázně a předpisů.  

 

IV. Závěrečná ustanovení  

Smluvní strany se dohodly, že odborná praxe bude oboustranně zajišťována bezúplatně. 
Organizace pověřuje dohledem nad žákem a odborným vedením svého pracovníka, 
………………….………………………………………………………………………..  

Součástí této smlouvy je příloha č. 1. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž 
každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

 

 

……………………..                                                               …………………………                
Datum                                                                                                           podpis a razítko za školu  

 

 

 

 

……………………..                                                                …………………………             
Datum                                                                                                       podpis a razítko za organizaci 


