Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
Vítězslava Nováka 584, 539 73 Skuteč
_______________________________________________________________

SMLOUVA
o zajištění odborné praxe žáků
Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
se sídlem Vítězslava Nováka 584, 539 73 Skuteč
IČ: 71 341 064
zastoupená Mgr. Šárkou Jonešovou, ředitelkou školy
(dále jen GSŘMR)
na straně jedné
a
................................................................................................................................................................................................
se sídlem: ..............................................................................................................................................................................

zapsaný(á) v OR, vedeném u KS v .....................................................................................................................................
.....................................................................................IČ:...........................................DIČ:………………….....................
zastoupen(á)..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
(dále jen organizace)
na straně druhé
uzavírají
smlouvu o zajištění odborné praxe žáků
podle § 1746 odst. 2) zákona čís. 89/2012 občanského zákoníku

jméno a příjmení žáka: …………………………………………………………………………………………………
datum narození: …………………………………………………………………………………………………………
bydliště: ………………………………………………………………………………………………………………….
I.
Účel a cíl
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Nedílnou součástí studia na GSŘMR je odborná praxe. Hlavním cílem této praxe je výrazně přispět k
osvojení praktických dovedností vyplývajících z odborného studia. Praxi budou vykonávat žáci 4. ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost GSŘMR.
Tematicky se praxe zaměřuje na právnické služby, integrovaný záchranný systém (zdravotnické služby), ochranu obyvatelstva a majetku a veřejnou správu.
Rozsah praxe – 2 týdny.
Praxe bude zahájena dne 29. září 2020 a ukončena dne 9. října 2020.
Doba nástupu žáků na pracoviště a odchodu z něj je dána stanovenou pracovní dobou pro zaměstnance na
tomto pracovišti.
Žákům zůstává v průběhu praxe zachován statut žáka.
Žákovi za činnost při odborné praxi nenáleží odměna a mezi žákem a organizací nevznikne žádný pracovněprávní vztah.
Organizace zajistí odbornou praxi bezúplatně.
Odpovědnost organizace, GSŘMR a žáka za škodu se řídí příslušnými ustanoveními zákona čís. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce v platném znění a zákona čís. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění.
V otázkách výslovně neupravených se řídí smluvní vztah zákonem čís. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
platném znění a v otázce pracovní kázně,
pracovní doby a BOP zákonem čís.262/2006 Sb., zákoníku práce.
II.
Organizace se zavazuje
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Po dohodě s GSŘMR a žákem připravit návrh programu praxe.
Vytvořit zaměstnanci určenému za konzultanta praxe podmínky pro řádný výkon této činnosti.
Spolupracovat s žákem na přípravě programu praxe.
Věnovat žákovi všestrannou odbornou pomoc v průběhu praxe.
Průběžně spolupracovat s GSŘMR a žákem ve všech otázkách praxe.
Vést evidenci docházky žáka na praxi.
Zpracovat na závěr hodnocení výkonu praxe žáka a toto hodnocení se žákem projednat. Dále poskytnout
žákovi potvrzení o délce a obsahu
absolvované odborné praxe.
Ihned po nástupu na praxi poučit žáka prokazatelně o bezpečnosti a hygieně práce, o předcházení škodám na
majetku organizace, o nutnosti zachování
obchodního tajemství a mlčenlivosti ve věci ochrany osobních údajů
v průběhu praxe i po jejím absolvování, a to včetně případných následků při
porušení stanovených povinností a zákazů.
Poskytnout příznivé podmínky k praxi žáka v oblasti pracovní, sociální a pracovní hygieny.
Organizace prohlašuje, že je pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu.
III.
GSŘMR se zavazuje
Vést žáky k řádné přípravě na praxi (žák si získá maximum informací o organizaci, v níž bude praktikovat, pro jednání s organizací si připraví základní
osobní charakteristiku a základní informační materiály o studijním programu na GSŘMR.
GSŘMR před odesláním na odbornou praxi žáka poučí o jeho povinnosti nastoupit do organizace v den
sjednaného zahájení praxe, dodržovat
veškeré předpisy vztahující se k výkonu praxe, se kterými bude organizací seznámen, dodržovat pokyny určeného konzultanta praxe z organizace,
popřípadě jím určených dalších zaměstnanců organizace a chovat se během odborné praxe tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku a bylo
dosaženo cíle odborné praxe.
Stanovit vedoucího praxe.
Být v trvalém kontaktu s organizací a ověřovat si průběh praxe.
Publikovat vhodnou formou aktivní účast organizace na odborném vzdělávání žáků GSŘMR.
GSŘMR prohlašuje, že je pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu.
Za GSŘMR je ve věcech přípravy a realizace řízené odborné praxe oprávněn jednat Mgr. Petr Klimeš, tel. č.: 469 326 364, e-mail:
petr.klimes@gymskutec.cz.
Osobní údaje budou zpracovány jen pro účely organizace odborné praxe, po dobu nezbytně nutnou.
IV.
Žák se zavazuje
Žák je povinen řídit se během odborné praxe pokyny pověřeného zaměstnance a dodržovat předpisy, s nimiž
byl před zahájením odborné praxe seznámen.
Žák je povinen zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, se kterými během svého působení v organizaci odborné praxe přišel do styku, jakož i o
skutečnostech, které mají zůstat podle vůle
organizace odborné praxe utajeny, a to jak během platnosti smlouvy, tak i po jejím skončení.
Žák souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů pro účely této smlouvy o zajištění odborné praxe.
Žák svým podpisem stvrzuje, že je plně způsobilý k výkonu odborné praxe u organizace a že mu
nejsou známy žádné překážky, které by mu bránily
k jejímu absolvování.
Po ukončení praxe žák odevzdá Protokol o odborné praxi.
V.
Závěrečná ustanovení
Změny této smlouvy budou řešeny po vzájemné dohodě formou dodatku k této smlouvě.
Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana a žák.
Smluvní strany si přečetly tuto smlouvu a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz souhlasu tuto smlouvu
podepisují.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran a uzavírá se na dobu do ………………………….
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