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Smlouva 

o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování žáků na provozním 

pracovišti organizace 
uzavřená dle § 65, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění platných předpisů a podle § 12, 

Vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání 

 

 

mezi smluvními stranami 

 

 

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace 

Sídlo   : Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant 

Zastoupená  : Ing. Miroslavem Kudrnou, ředitelem 

IČ   : 00082554 

DIČ   : CZ00082554 

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu  : 8000131461/0100 

(dále jen „škola“) 

 

a 

 

Oficiální název organizace 

Sídlo   :  

Zastoupená  :  

IČ   :  

DIČ   :  

Bankovní spojení :  

Číslo účtu  :  

(dále jen „organizace“) 

 

I. 

Účel smlouvy 
Účelem smlouvy je zajištění praktického vyučování žáků školy na pracovišti organizace. 

Praktické vyučování je jednou z hlavních forem odborného vzdělávání, kterým se uskutečňuje 

propojení školního vzdělávání s praxí.  

II. 

Předmět smlouvy 
Předmětem smlouvy je úprava podmínek poskytování praktického vyučování žákům školy 

v daném oboru vzdělávání na pracovištích organizace, v dohodnuté délce doby praktického 

vyučování, v souladu se školním vzdělávacím programem a v souladu s platnými zákonnými 

ustanoveními a dalšími dohodnutými podmínkami této smlouvy: 
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Kód a název oboru: 
 

Místo konání praxe: 
 

Doba zabezpečení praxe: 
 

 
 

Organizace prohlašuje, že má oprávnění k podnikatelské činnosti v oboru, ve kterém bude 

prováděno praktické vyučování žáků. Toto oprávnění bude doloženo u právnické nebo fyzické 

osoby výpisem z veřejného rejstříku, ze kterého bude zřejmý předmět podnikání. 

III. 
Podmínky zabezpečení praktického vyučování žáků 

 

Organizace zabezpečí:  
a) Zaměstnance organizace do funkce instruktora praktického vyučování. Instruktor vede 

současně nejvýše 6 žáků. Instruktor zabezpečuje praxi pro žáky, spočívající v 

procvičování dovedností, činností, návyků nebo výkonu prací dle vzdělávací koncepce 

školy a tematických plánů, případně jiných školou schválených učebních dokumentů. S 

instruktorem spolupracuje učitel praktického vyučování, kterému organizace umožní 

vstup na pracoviště, kde praktická výuka žáků probíhá. V případě potřeby umožní 

zástupci školy, jeho zřizovateli, popř. České školní inspekci vstup do prostor, kde je 

prováděno praktické vyučování v rozsahu potřebném pro provedení koordinačních a 

kontrolních činností.  

 

b) Prokazatelné vstupní proškolení žáků o předpisech BOZP a PO platných pro pracoviště 

organizace a školení BOZP k používaným přístrojům, strojům, nářadí a technologickým 

celkům (podpis žáka o proškolení). Zabezpečení podmínek pro výkon bezpečného a 

zdravotně nezávadného praktického vyučování žáků. Provádění praktického vyučování 

žáků daného oboru ve stanovených pracovních dnech o délce 6 hodin u žáků 1. ročníků 

a 7 hodin u žáků vyšších ročníků, ve vyučovacích hodinách o délce 60 minut. Začátek 

pracovní doby žáků se řídí pracovní dobou organizace a začíná nejdříve v 7 hod. 

Přestávka v práci je shodná s přestávkou stanovenou pro zaměstnance organizace. 

Organizace zabezpečí možnost trávení přestávky žáků ve vyhrazených, k jídlu 

určených, popř. jídlo zajišťujících, prostorách provozního pracoviště.  

c) Prostorové a materiální vybavení pracoviště, přístroje, zařízení, stroje a nářadí, popř. 

osobní ochranné pracovní prostředky k provádění odborné praxe odpovídajícímu 

potřebám výuky oboru vzdělávání, platným hygienickým a zákonným normám k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění výuky žáků a zaměstnávání 

mladistvých.  

d) V případě provádění produktivní práce v souladu s učebními osnovami vyplatit žáku 

finanční odměnu dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 122, odst. 1. Dopravu 

do místa konání praxe, uvedeného v článku II. této smlouvy, si žáci zajišťují sami na 

své náklady.  

e) Oznámit neprodleně škole pracovní úraz žáka a zaslat škole kopii záznamu o úrazu.  
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Škola zabezpečí:  

a) Předání informace instruktorům žáků o obsahu školního vzdělávacího programu a 

praktického vyučování. 

 

b) Předání jmenného seznamu žáků s dohodnutými termíny praktického vyučování u 

organizace instruktorovi. 

 

c) Přípravu žáků na pracovní činnosti, které budou v průběhu praktického vyučování 

vykonávat. 

d) V případě potřeby umožní instruktorům účastnit se pedagogických a metodických akcí 

a porad školy.  

e) Jmenování učitele praxe/odborného výcviku, který bude spolupracovat s instruktorem 

při provádění praktického vyučování žáků na provozním pracovišti organizace.  

f) Vybavení žáka osobními a ochrannými prostředky a pomůckami dle vnitřní směrnice 

školy.  

g) Provedení kontroly způsobilosti pracovních a hygienických podmínek pracoviště 

organizace před zahájením praktického vyučování a podpisem této smlouvy. O 

provedené kontrole vyhotoví zápis.  

h) Pojištění žáků. Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant je pojištěná Pojistnou 

smlouvou 7720279291, dodatek č. 3 u Kooperativy, a.s., na odpovědnost za škodu 

způsobenou na věcech, zdraví nebo životě žáků, která vznikla při praktickém vyučování 

u jiné organizace na smluvním pracovišti. 

 

IV. 

Ostatní ustanovení 

 

1. Organizace pověřila výkonem činnosti instruktora praktického vyučování žáků svého/své 

zaměstnance:  

 

Jméno a příjmení instruktora Název oboru 

  

 

2. Škola jmenovala svého učitele praktického vyučování zodpovědného za spolupráci s 

instruktorem při provádění praktického vyučování výuky žáků na provozním pracovišti 

organizace:  

 

Jméno a příjmení učitele Název oboru 
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3. Témata praxe: 

 

 

4. Právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 

ustanoveními školského zákona a zákoníku práce. Změna smlouvy je vázána souhlasem obou 

stran písemnou formou jako dodatek k této smlouvě. Každá ze smluvních stran je oprávněna 

odstoupit od smlouvy, pokud druhá strana neplní řádně a včas své povinnosti vyplývající ze 

smlouvy, výpovědní lhůta je 14 denní. V případě zjištění závažných nedostatků v technickém 

zajištění nebo způsobu provádění praxe žáků či nedodržování BOZP může ředitel školy žáky z 

pracoviště okamžitě odvolat bez dalších nároků obou smluvních stran.  

5. Smluvní strany prohlašují, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně a na důkaz 

svého souhlasu s jejím obsahem připojují vlastnoruční podpisy. Smlouva je vyhotovena 

ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden originální výtisk.  

6. Smlouva je uzavřená na dobu určitou, a to: …………………………………………………. 

 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem: …………………………………………………………… 

 

 

 

V ……………………………….. dne ……………………..  

 

 

 

……………………………                    ..……………………………….  

za školu          za organizaci  

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Seznam žáků a termíny praktického vyučování u organizace 
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Pořadové 

číslo 

žáka 

Jméno a příjmení žáka Obor vzdělávání 

žáka 

Ročník Termín 

praktického 

vyučování 

     

     

     

     

     

     

 


