
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ PRAXE 
 

uzavřená mezi 
 

Vyšší odbornou školou ekonomických studií, Gymnáziem, Střední průmyslovou školou 

potravinářských technologií a Střední odbornou školou přírodovědnou a veterinární, 
Podskalská 10, 128 46, Praha 2 

zastoupenou ředitelem školy Ing. Milanem Chmelařem 

IČO:   61385930 

bankovní spojení: PPF banka, č. ú.: 2001930006/6000 

telefon: 221 595 411 

(dále jen „VOŠ“) 

a  

organizací:  ........................................................................................................................................  
 

se sídlem:  ....................................................................................................................................................  
 

zastoupenou:  ....................................................................................................................................................  
 

IČO:  ....................................................................... telefon:   .................................................................................  

(dále jen „organizace“) 

a 

studentem  .....................................  oboru VOŠ:  .....................................................................................   
 

nar.:  ...................................................  bytem:  ....................................................................................  

(dále jen „praktikant“) 
 

I. 
Účelem této smlouvy je zajištění odborné praxe studentů VOŠ realizované v návaznosti na platné učební dokumenty příslušného 

studijního oboru. 

II. 

Předmětem této smlouvy je naplnění ust. § 96, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Odborná praxe praktikanta bude vykonávána na pracovišti organizace na adrese: 

 

 ....................................................................................................................................................................................................  

telefon: .......................................................................................  e-mail:   ...................................................................  

kontaktní osoba:   ....................................................................................  

a to v termínech níže uvedených, a smluvní strany jsou vázány ujednáními, vyplývajícími z této smlouvy:  

a)  ......................................................................................  pro 1. ročník 

b)  ......................................................................................  pro 2. ročník 

c)  ......................................................................................  pro 3. ročník 

 

Pracovní doba praktikanta může být min. 7 hodin, max. 8 hodin s tím, že začátek pracovní doby je stanoven dle možností výše 

uvedené organizace:  
 

od   ...........................  do   ................................  hodin. Organizace se zavazuje odborně rozvíjet vědomosti praktikantů, přispět 

ke zlepšení jejich znalostí a zaučit je v praktických úkonech.  

V rámci odborné praxe bude praktikant vykonávat zejména tyto činnosti:  ...............................................................................  

 

Praktikant se zavazuje dodržovat pracovní dobu i podmínky výkonu praxe, předcházet škodám a dbát pokynů svých nadřízených.  
 

III. 

V souladu s § 26 odst. 2 a § 34g, odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, organizace 

vymezuje hmotný majetek a software, který bude při odborné praxi na jejím pracovišti praktikant využívat: 

 ....................................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................................  

 

Po celou dobu konání odborné praxe zůstává praktikant studentem VOŠ se všemi právy a povinnostmi, které z tohoto vztahu 

vyplývají.  



Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dobu určitou, vymezenou termíny sjednané praxe.  
 

IV. 

VOŠ po celou dobu odborné praxe zajistí: 

- kontaktní osobu odpovědnou za průběh praxe - Ing. Dagmar Adamcová, 

 mail adamcova@podskalska.cz, tel.: 221 595 403, 777 462 000, 

- kontrolu výkonu praxe a kontakt s odpovědným pracovníkem organizace. 

 

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 Zákoníku práce, 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 VOŠ, 

- přístup pracovníků pověřených ředitelem VOŠ na pracoviště praktikanta, 

- proškolení praktikantů z předpisů BOZP a ochrany zdraví při práci a protipožárních předpisů, zajistí ochranné pomůcky 

atd., ve smyslu ust. § 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, 

- umožnit praktikantovi získání odborných zkušeností a znalostí, prohloubení jeho vzdělání praktickou přípravou, 

a shromáždění a užití praktických informací potřebných pro vypracování absolventské práce praktikanta na téma:  

 

 ......................................................................................................................................................................................  

Absolventská práce je dílem studenta, který jí smí použít pro potřeby školní výuky, nikoliv pro třetí osoby a je vázán povinností 

mlčenlivosti ve vztahu k třetím osobám. V jednom vyhotovení zůstává k dispozici škole k prokázání splnění podmínek získání 

absolutoria. 
 

VI. 

Praktikant se zavazuje: 

- používat stanovené pracovní pomůcky, 

- 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, 

- nezměnit bez vědomí a písemného souhlasu VOŠ organizaci, u níž je praxe vykonávána, 

- vést si řádně záznamy o průběhu odborné praxe a shromažďovat podklady pro budoucí absolventskou práci, 

- neprodleně hlásit každou změnu na studijní oddělení (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 všichni zúčastnění součinnost. 
 

VIII. 

Škola prohlašuje, že má uzavřenu s Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16 prostřednictvím svého zřizovatele 

Hlavního města Prahy pojistnou smlouvu č. 899-14813-10, dle níž je v bodě 7.2.5. sjednáno, že pojištění se vztahuje i na 

odpovědnost za škodu způsobenou žáky, studenty při teoretickém a praktickém vyučování nebo v přímé souvislosti s ním třetím 

osobám, u nichž je teoretické nebo praktické vyučování vykonáváno, do výše 1 000 000 Kč. Organizace respektuje uvedené pojistné 

podmínky.   

Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká uplynutím sjednané doby trvání smluvního vztahu, nebo dohodou.  Skutečnosti 

výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. 

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. 
 

Tato smlouva nabývá platnosti podpisy všemi stranami. 

 

V   ............................................  dne: ........................................  

 

 

  ....................................................   .......................................................   ............................................  

 Ing. Milan Chmelař Organizace Praktikant 


