
SMLOUVA

O zabezpečení odborné praxe žáků VOŠ a Spš Žďár nad Sázavou

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Žd‘áře nad Sázavou, Studentská 1,
591 01 Zd‘ár nad Sázavou, zastoupená ředitelem školy Ing. Jaroslavem Kletečkou

Novom8tská kutum zařízeni
Nové Město na
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uzavírají tímto smlouvu O zabezpečení odborné praxe žáků VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou.

A: Organizace
-

).5.2019 do 31.5.2019 odbornou praxi pro

-
Č.Cr

adresa bydliště... .“ .

studující obor V souladu se vzdělávacím programem a se svým výrobním
programem.

2. Zabezpečí, aby odborná praxe probíhala pod přímým vedením pracovníků organizace.
3. Pověří organizováním odborné praxe pracovníka:
4. Seznámí žáka s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu ustanovení zákoníku

práce a S pracovním a provozním řádem,
5, Zapůjčí žákům potřebné ochranné pracovní prostředky a pomůcky.
6. Umožní vstup zaměstnanci školy do objektů, kde žáci vykonávají odbornou praxi.
7. Po skončení odborné praxe předá škole na připojeném tiskopisu přehled o docházce a hodnocení žáka.
8. Práce, kterou žák bude vykonávat je/není riziková a je zařazena do kategorie.
9. Pokud práce, kterou bude žák vykonávat je zařazena do vyšší kategorie než první, nebo bude vykonávat

práce rizikové, absolvuje student lékařskou prohlídku před nástupem na odbornou praxi u poskytovatele
pracovně lékařských služeb organizace; tím je MUDr:

10 Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí škola.
11 Adresa pracoviste kde bude zak pracovat ‚

N:‘ie Ms P:i
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B: Škola
1. V průběhu praxe pověří pracovníka školy, který bude zajišťovat styk školy s organizací.
2. V souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou o pojištění odpovědnosti za škodu se škola zavazuje nahradit

organizaci škodu, která byla způsobena žákem při výkonu odborné praxe.

Závěrečné ustanovení:
Učastníci mohou od smlouvy odstoupit v případě, že došlo k jejímu závažnému porušení ze strany některého
Z účastníků.
V případě mimořádných provozních nebo technických událostí má právo organizace od smlouvy okamžitě
odstoupit bez možnosti náhrady škody či možnosti náhrady na opakované prodloužení délky praxe.

Platnost smlouvy je od 20.5.2019 do 31.5.2019.

Vyšší odbrná škola
a Střední průmyslová škola
® Zďár nad Sázavou
Studentsk 1, 591 01 Zd‘r nad zavou
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