SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ ODBORNÉ PRAXE
I.
Smluvní strany
I. Škola: (název, sídlo, IČ)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Zastoupená vedoucím katedry/ředitelem: …………………………………………….
(dále jen škola)
II. Poskytovatel praxe:
Město Blansko, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, IČ: 279 943
Zastoupený statutárním zástupcem: tajemníkem Ing. Josefem Kupčíkem
(dále jen poskytovatel)
III. Student /-ka: (jméno, příjmení, datum narození, bydliště)
…………………………………………………………………………………………
(dále jen studující)

II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zajištění odborné praxe výše zmíněného studujícího
v dohodnutém rozsahu. Cílem praxe je seznámit studujícího s prostředím a činností
poskytovatele v oboru sociální práce a manželského a rodinného poradenství.

III.
Místo a čas výkonu praxe
Praxe studujícího bude probíhat na pracovišti: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy, Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
Termín praxe: ……………………………………………..
Rozsah praxe: …………. hodin. Denní doba praxe bude upravena dle možností pracoviště.

IV.
Povinnosti smluvních stran
Poskytovatel
1. Poskytovatel zabezpečí odbornou praxi v dohodnutém rozsahu.

2. Poskytovatel pověřuje dohledem nad výkonem praxe studujících: Mgr. Gabrielu
Nečasovou, vedoucí poradny, tel. 516 413 524, 775 870 667,
gnecasova@blansko.cz
3. Poskytovatel umožní studujícím vstup na pracoviště v době dohodnuté praxe a
přiměřeně je seznámí s pracovištěm.
4. Poskytovatel seznámí studující s provozním řádem pracoviště, předpisy BOZP, PO,
hygienickými a dalšími platnými předpisy, které jsou studující při své praxi povinni
dodržovat.
5. Poskytovatel umožní kontrolu studujícího při výkonu praxe stanovenému garantovi
odborné praxe nebo jiné osobě dle předběžné dohody.
6. Poskytovatel oznámí škole neplnění stanovených povinností vyplývajících z výkonu
praxe, porušení kázně, úraz studujícího, případně změnu místa výkonu praxe nebo její
náplně.
7. Při změně personálních možností pracovníků poradny pro zajištění praxe bude tato
skutečnost neprodleně oznámena studujícímu i škole.
Škola
1. Škola stanoví garanta odborné praxe: (jméno, příjmení, titul, telefon, email)
…………………………………………………………………………………………
2. Škola provede poučení studujícího o důsledcích nedodržení dohodnuté docházky na
místo provádění praxe v souladu se školními předpisy pro výkon praxe.
3. Škola zadá studujícímu úkoly pro praxi.
4. Škola seznámí studující s jejich povinnostmi, zejména:
a. Dodržovat etické normy.
b. Osvojovat si vědomosti a dovednosti potřebné pro výkon budoucího povolání.
c. Plnit pokyny konzultantů v zařízeních a dodržovat zásady vzájemné
spolupráce.
d. Plnit pokyny BOZP a PO.
5. Škola v případě závažného porušení platných vnitřních předpisů odvolá studujícího z
výkonu praxe na základě dohody s poskytovatelem.

1.
2.
3.
4.

Studující
Studující se na začátku praxe prokáže studijním průkazem školy.
Studující s pověřeným pracovníkem poradny konzultuje obsah, cíle a způsob odborné
praxe.
Před ukončením praxe vyplní studující Dotazník pro praktikanta a odevzdá jej vedoucí
Poradny.
Studující prohlašuje, že k datu podpisu této dohody:
a. byl podrobně seznámen s vnitřními předpisy platnými v Poradně pro
rodinu, manželství a mezilidské vztahy, oddělením sociálního odboru
Města Blansko, a prohlašuje, že je po celou dobu své činnosti v organizaci
bude dodržovat
b. byl seznámen s platnými předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně v
Poradně
c. byl seznámen a bude dodržovat povinnost zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích, faktech, jménech a ostatních informacích získaných
v souvislosti s výkonem činnosti v organizaci dle § 100 zákona č. 108/2006

Sb., O sociálních službách a o bezpečnostních opatřeních, jejichž
zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů dle ustanovení § 13 až
15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů v souladu provozním a
pracovním řádem, a bude je dodržovat. Povinnost mlčenlivosti trvá v
průběhu i po skončení praxe.

V.
Ostatní ujednání
1. Studující jsou během výkonu praxe studenty/studentkami školy a podléhají školnímu
řádu.
2. Tato smlouva je uzavřena bezúplatně, čímž není dotčeno právo ani jedné smluvní
strany na případnou náhradu škody vzniklou v souvislosti s plněním předmětu této
smlouvy.
3. Studující nemají nárok na odměnu za vykonanou činnost, mezi studujícím a
pracovištěm, kde je prováděna praxe, nevzniká pracovní ani obdobný poměr.
4. Tato smlouva zaniká splněním jejího předmětu, může zaniknout i dohodou smluvních
stran nebo odstoupením od smlouvy. Každá smluvní strana může odstoupit od
smlouvy, jestliže druhá smluvní strana porušila ustanovení této smlouvy. Poskytovatel
může dále odstoupit od smlouvy, jestliže studující poruší povinnosti vyplývající z této
smlouvy, školního řádu, vnitřních předpisů pracoviště, případně jiných obecně
závazných předpisů.
5. Další vzájemné vztahy smluvních stran se řídí obecnými ustanoveními občanského
zákoníku a ustanoveními zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a
ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž jeden
obdrží studující a druhý bude po podpisu uložen na sekretariátu starosty města
Blanska.

V ………… dne ………….…………….

V Blansku dne ……………….…………

…………………………………………..
Zástupce školy

…………………………………………..
Zástupce poskytovatele

V …………… dne …………………….
………………………………………….
Studující

