
AG - PRODUKT a.s.
Št'áhlavý čp. 263
332 03 šťáhlavy
lČ: 00118150
bankovní spojeni: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupena panem Ing. jaroslavem Loukotou, předsedou představenstva,
na straně jedné, dále jako ,,společnost"

a

Střední škola, Rokycany, jeřabinová 96/III
se sídlem: jeřabinová 96/lll, 337 01, Rokycany - Plzeňské předměstí
lČ: 18242171
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupena paní Ing. Irenou Vostrou, ředitelkou školy,
na straně druhé, dále jako ,,škola"

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o produktivní práci žáků

Předmět smlouvy

1. zajištění sběru brambor.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Společnost se zavazuje
a) zabezpečit podmínky pro výkon praktického vyučováni v souladu s

platnými právními předpisy,
b) provádět praktické vyučováni v souladu s platnými právními předpisy
C) informovat v době přípravy žáků pověřeného pracovníka školy zejména o

skutečnostech, které by mohly mít vliv na předmět této smlouvy,
d) zajistit, aby místo konáni praktického vyučováni splňovalo podmínky

stanovené právními předpisy zejména z oblasti hygieny,
e) zajistit materiální zabezpečeni praktického vyučováni dle potřeb daného

oboru,
f) dodržovat podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví žáků stanovené

platnými právními předpisy zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce v platném znění. Společnost se zavazuje, že žáky nebude
pověřovat výkonem prací, které jsou zakázané mladistvým dle zákoníku
práce a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví Č.288/2003 Sb., kterou se
stanovi práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím
ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a
podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu
přípravy na povoláni.



g) seznámit žáky s pracovními podmínkami pracoviště, na kterém bude
vykonávána odborná praxe žáka, jakož i se zásadami bezpečnosti práce
a ochrany zdraví při výkonu odborné praxe, zásadami požární ochrany,
riziky a ochranou před působením těchto rizik, které konkrétně souvisejí
s místem, rozsahem a druhem činnosti, kterou budou žáci u společnosti

V

vykonávat. žáci učiní písemné prohlášeni, že byli seznámeni
s pracovními podmínkami pracoviště, se zásadami bezpečnosti práce a
ochrany zdraví při výkonu odborné praxe, zásadami požární ochrany,
riziky a ochranou před působením těchto rizik.

h) stanovit odpovjdajÍcÍ počet pracovníků - instruktorů (dle dohody se
školou), kteří budou odbornou praxi žáků zajišťovat a spolupracovat se
zástupci školy

i) umožnit zástupcům školy (pověřeným pedagogickým pracovníkům) vstup
na místo konáni praktického vyučováni. Zástupci školy jsou oprávněni
vstupovat do prostor, ve kterých bude prováděno praktické vyučováni
pouze se souhlasem společnosti a za přítomnosti pověřeného
zaměstnance společnosti.

2. Škola se zavazuje:

a) zabezpečit teoretickou přípravu žáků na práce, které žáci budou v
průběhu praktického vyučováni vykonávat

C) v době konání praktického vyučováni uvolnit žáka z vyučováni
d) informovat v době přípravy žáků pověřeného pracovníka

společnosti zejména o skutečnostech, které by mohly mít vliv na
předmět plnění této smlouvy

f) ve spolupráci se společnosti bude při nástupu žáků na praktické
vyučování kontrolovat vybaveni OOPP předepsané pro dané
pracoviště a výkon práce a jejich používáni při pracovní činnosti

h) řádně poučit žáky o povinnosti chránit majetek společnosti a o
povinnosti vyp|ývajÍcÍ z ustanovení §391 odst. 1 zákona Č.262/2006
Sb., zákoník práce, v platném znění, tj. že žáci odpovIdaji
společnosti za škodu, kterou jí způsobili při teoretickém nebo
praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním

i) zabezpečit potřebný kontakt mezi společností, rodiči žáka a školou,
včetně řešení problémů na místě praktického vyučování

i) zabezpečit úrazové pojištění žáka při praktickém vyučování
p) zajistit, že žáci budou při praktickém vyučováni vhodně oblečeni,

budou mít boty s pevnou patou a špičkou a neklouzavou
podrážkou.

g) nahlásit každý pracovní úraz, včetně drobného poraněni, pokud již
nebyl zapsán během praktického vyučováni. Registraci pracovního
úrazu, tzn. sepsáni záznamu o pracovním úrazu, provede
pracovník školy za spolupráce vedeni společnosti.

u) poučit žáka o tom, že je povinen dbát všech pokynů nadřízených
osob



Odpovědnost za škodu
1. Odpovědnost za škodu, která žákům vznikne porušením právních povinnosti

nebo úrazem při praktickém vyučováni nebo v přímé souvislosti s nim, bude
řešena podle platných a účinných právních předpisů.
V

2. Zák odpovídá společnosti za škodu, kterou ji způsobil při praktickém vyučováni
anebo v přímé souvislosti s nim.

3. Osoby, které škola pověřila kontrolou žáků na pracovišti a kontrolou průběhu
praktického vyučováni žáků, odpovIdaji společnosti za škodu, kterou ji způsobí
při výkonu těchto činnosti nebo v souvislosti s nimi.

IV.
Kontaktní osoby

1. Smluvní strany se dohodly, že k běžné realizaci práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z
této smlouvy jsou oprávněny kontaktní osoby uvedené níže. Není-li ve smlouvě
uvedeno jinak, nejsou tyto osoby oprávněny ke změně či ukončeni této smlouvy.

Kontaktní osobou za školu je ke dni podpisu této smlouvy xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxx email: xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osobou za společnost je ke dni podpisu této
smlouvyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx tel. xxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxx

3. Obě smluvní strany se zavazuji změnu ve výše uvedených údajích druhé smluvní
straně bezodkladně oznámit.

V.
Závěrečné ustanovení

1. Sporné otázky, které mohou vzniknout v průběhu praktického vyučováni a
přípravy žáků, se budou řešit dohodou zástupců smluvních stran, jinak se
postupuje podle obecně závazných právních předpisů.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že
druhá smluvní strana přes upozorněni nesplní svou povinnost či povinnosti
vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy či v případech a za podmínek stanovených obecně
závaznými právními předpisy.

3. Tato smlouva se uzavírá na dobu od 9. 9. 2019 do doby vykonáni práce.
4. Smlouva je sepsána ve dvojím vyhotoveni a může být měněna nebo doplňována

pouze písemnou formou.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními

stranami.
6. Smluvní strany prohlašuji, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně a na

důkaz svého souhlasu s jejím obsahem připojuji své vlastnoruční podpisy.

V Rokycanech dne 28. 8. 2019 V Rokycanech dne 28. 8. 2019

Ing. jaroslav Loukota Ing. Irena Vostrá
předsedou představenstva ředitelka školy


