SMLOUVA O OBSAHU A ROZSAHU PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
A PODMÍNKÁCH PRO JEHO KONÁNÍ
sjednaná podle ust. § 65 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), na
jehož základě se uskutečňuje praktické vyučování ve školách, školských zařízeních anebo na
pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s
daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování
a podmínkách pro jeho konání)
uzavřená mezi
Domov Rudné u Nejdku
Sídlo: Rudné č. 251, 362 21 Vysoká Pec
IČ:
70890285
Číslo účtu: 2001490004/6000
Statutární zástupce: Mgr. Petr Maršoun, ředitel
(dále jen „Poskytovatel“)
a
Název:
Sídlo:
IČ:
Číslo účtu:
Statutární zástupce:
(dále jen „Škola“)
I.
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je zajištění praktického vyučování žáků/studentů "Školy". Odborná a
učební praxe a odborný výcvik jsou formy praktického vyučování, ve kterém se uskutečňuje
spojení výchovy a vzdělání s praxí, důsledné osvojení příslušných dovedností a získání schopnosti
využívat vědomosti v praxi.
II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je úprava podmínek poskytování praktického vyučování studentům
"Školy" na pracovištích "Poskytovatele" v souladu s učebními osnovami. Praktické vyučování
budou vykonávat žáci/studenti oboru: Sociální činnost.

III.
Místo konání praktického vyučování
"Poskytovatel" se zavazuje zajistit praktické vyučování a přiměřené podmínky v souladu
s právními předpisy v Domově Rudné u Nejdku.
IV.
Druh činnosti
Žáci/studenti "Školy" budou u "Poskytovatele" při praktickém vyučování vykonávat pouze ty
činnosti, pro které má "Poskytovatel" oprávnění podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a to ve službách: domovy pro osoby se zdravotním
postižením a domovy se zvláštním režimem.
V.
Délka a časový rozvrh praktického vyučování
Praktické vyučování na základě této smlouvy se uskuteční v období školního vyučování v souladu
s § 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (dále jen školský zákon).
Denní počet hodin praktického vyučování (odborný výcvik) v denní formě vzdělání u 1. – 4.
ročníků činí nejvýše 6 hodin denně.
Celkový počet hodin odborného výcviku v rámci praktického vyučování může být nejvýše 30
hodin týdně. Vyučovací hodina odborného výcviku a odborné praxe trvá 60 minut.
Dopolední vyučování ve vyučovacím dni začíná nejdříve v 7 hodin a odpolední vyučování ve
vyučovacím dni končí nejpozději ve 20 hodin. V odůvodněných případech může ředitel školy
určit počátek dopoledního vyučování žáků/studentů 2., 3. a 4. ročníků od 6 hodin a konec
odpoledního vyučování studentů 3. a 4. ročníků ve 22 hodin. Týdenní rozvrh vyučování
žáků/studentů se upraví tak, aby mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem
následujícího dne měli odpočinek alespoň 12 hodin.
V souladu s ustanovením zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nesmí být nepřetržitý
odpočinek v týdnu u mladistvých kratší jak 48 hodin, u plnoletých alespoň 35 hodin.
Žáci/studenti mají přestávku shodně s přestávkami platnými pro zaměstnance "Poskytovatele",
nejméně však 30 minut. Délka přestávek se nezapočítává do trvání vyučovacího dne.
VI.
Počet žáků/studentů, kteří se zúčastní praktického vyučování
"Poskytovatel" se zavazuje, že zabezpečí podmínky pro vykonání praktického vyučování
žákům/studentům, jejichž jmenný seznam tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou
součástí
VII.
Ubytovací a stravovací podmínky, doprava
Po dobu praktického vyučování "Poskytovatel" ubytování:
- nezabezpečuje
Po dobu praktického vyučování "Poskytovatel" stravování:
- nezabezpečuje

Zajištění dopravy žáků/studentů na praktické vyučování:
- žáci/studenti si dopravu zajišťují i hradí sami. Poskytovatel neodpovídá za škodu, ke které
došlo mimo praktickou výuku u Poskytovatele ani za škodu, ke které došlo na cestě
žáků/studentů k Poskytovateli a zpět.
VIII.
Způsob odměňování žáků/studentů za produktivní práci
Poskytovatel neposkytne odměny za produktivní práci žáků/studentů.
IX.
Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při praktickém vyučování
a podmínky poskytování nářadí a osobních ochranných pracovních prostředků
Každý žák/student je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví
i o bezpečnost a zdraví jiných fyzických osob, kterých se dotýká jeho jednání. Žáci/studenti jsou
oprávněni odmítnout výkon práce, o níž se důvodně domnívají, že bezprostředně a vážně
ohrožuje jejich život a zdraví, popřípadě život a zdraví jiných fyzických osob.
Poskytovatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci v souladu
s předpisy o bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a o ochraně zdraví při práci a
poskytnout v případě potřeby nezbytné pracovní pomůcky a nástroje, které žák/student
potřebuje k výkonu práce na pracovištích Poskytovatele. Poskytovatel je povinen poskytovat
žákům/studentům, pokud to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví nebo ochrana života a zdraví
fyzických osob, k bezplatnému používání potřebné ochranné pracovní prostředky a mycí, čistící a
dezinfekční prostředky, popřípadě též ochranné nápoje.
Škola zajistí, aby žáci/studenti, vykonávající praktické vyučování, používali vlastní pracovní
oblečení a obuv.
X.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran
X.1.

Škola se zavazuje:
a)
Dodat "Poskytovateli" vzdělávací koncepci, učební osnovy či jiné dokumenty a
podklady nutné pro práci instruktorů.
b)
Zabezpečit základní proškolení žáků/studentů v oblastech BOZP a PO.
c)
Předat přijímající organizaci (kompetentní osobě) nejpozději 14 dnů přede dnem
zahájení praxe:

termín, kdy bude praxe probíhat,

rozsah praxe

požadovanou obsahovou náplň praxe.
d)
Poučit žáka/studenta před zahájením praxe o:

obsahu této smlouvy,

etických normách, zejména povinnosti zachovávat mlčenlivost,

obecných zásadách bezpečnosti práce,

významu praxe pro výuku,

postavení žáka/studenta u Poskytovatele a jeho povinnosti participovat na
činnosti Poskytovatele,

povinnosti dodržovat vnitřní předpisy Poskytovatele a řídit se pokyny
vedoucího praxe nebo statutárního zástupce Poskytovatele.
e) Vyvodit závěry z porušení povinnosti v souvislosti s výkonem praxe, dodržování zásad
bezpečnosti práce, etických norem; a pokud žák/student jiným způsobem ohrozí či

poškodí dobré jméno nebo majetek přijímající organizace nebo jejich klientů či
zaměstnanců, a to v souladu se zákonem o středních a vysokých školách a s vnitřními
předpisy školy.
f) Neprodleně informovat o jakýchkoliv změnách v organizaci praxí kontaktní osobu
Poskytovatele.
g) Škola v rámci pojistné smlouvy č. má sjednánu i odpovědnost za škodu způsobenou
žákem nebo studentem, ke které došlo při vyučování v mimoškolních zařízení. Pojištění
obecné odpovědnosti zahrnuje i škody na zdraví nebo životě žáků a studentů.
X.2. "Poskytovatel" se zavazuje:
a) Poskytnout prostory pro praktické vyučování odpovídající hygienickým normám,
bezpečnostním předpisům a stavebnímu zákonu.
b) Stanovit instruktory (odborně vyspělý a osvědčený pracovník), kteří budou evidovat
docházku žáků/studentů na pracoviště a dohlížet na jejich činnost.
Jmenovitě:
c) Proškolit žáky/studenty na příslušném pracovišti "Poskytovatele" dle platných předpisů o
BOZP a PO.
d) Umožnit zástupcům "Školy" vstup na pracoviště, kde je vykonáváno praktické vyučování
za účelem prověření plnění podmínek této smlouvy, popřípadě za účelem jiných
nezbytných a neodkladných opatření.
e) V případě, že se některý z žáků/studentů dopustí hrubého porušení pracovní kázně,
oznámit bezodkladně tuto skutečnost "Škole" a být nápomocen při jednání s rodiči
žáka/studenta.
f) "Poskytovatel" je oprávněn, v případě, že se některý z žáků/studentů svým jednáním
protiprávně obohatí na úkor "Poskytovatele" nebo způsobí škodu, zakázat vstup tomuto
žáku/studentu na pracoviště, kde vykonává praktické vyučování.
g) V případě vyloučení žáka/studenta z účasti na praktickém vyučování na pracovištích
"Poskytovatele" ihned informovat "Školu" a v případě nezletilého žáka/studenta i jeho
zákonné zástupce.
XI.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Tato smlouva je uzavřena na dobu:
Smluvní strany prohlašují, že uzavírají tuto smlouvu po vzájemném projednání, svobodně
a vážně. Pravost a původnost smlouvy potvrzují smluvní strany svými podpisy.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen písemně a se
souhlasem obou smluvních stran.
Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo
ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této
smlouvy. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení
by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s
aplikovatelnými českými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany
konzultaci a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v
takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
Smlouvu lze vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc a to z jakéhokoli důvodu. Výpovědní
lhůta počíná ode dne následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pokud
"Poskytovatel" nebo "Škola" výpověď odmítnou převzít, považuje se výpověď za
doručenou.

7.
8.

Pracovněprávní vztahy, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
příslušnými ustanoveními zákoníku práce a ostatních pracovněprávních předpisů.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, které mají platnost originálu, z nichž jeden
výtisk obdrží Škola a jeden Poskytovatel.

V Rudném dne 9.3.2018.

……………………………………
Mgr. Petr Maršoun
ředitel

…………………………………….
statutární zástupce Školy

Příloha č. 1
Jmenný seznam žáků/studentů
Denisa Salcmanová, nar. dne 6. 5. 2002, bytem Družstevní 706, Karlovy Vary.

