
 

 

RÁMCOVÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

 
Masarykova univerzita 

Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 
zastoupená: prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D., rektorem Masarykovy univerzity 
IČ: 00216224 
 
(dále jen „MU“) 
 

a 

 

AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. 

Rašelinová 11, 628 00 Brno 
zastoupená: Mgr. Darjou Chládkovou, ředitelkou školy 
IČ: 44991665 
(dále jen „participující škola“) 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou smlouvu o spolupráci (dále také jen 
„Smlouva“). 

 

I. 

Předmět a účel Smlouvy 

1) Předmětem této Smlouvy je úprava postavení MU a participující školy při realizaci spolupráce dle této 
Smlouvy.  

2) Hlavním cílem této Smlouvy je zvyšování kvality přípravy budoucích učitelů na straně jedné a 
prohlubování kvalifikace stávajících učitelů a inovace pedagogických procesů na straně druhé.  

3) Strany deklarují, že vztah mezi MU a participující školou je vztahem rovnocenných partnerů a že aktivity 
dle této Smlouvy jsou přínosem pro obě smluvní strany.  

4) Uzavření této Smlouvy nemá vliv na jiné smlouvy doposud uzavřené mezi Masarykovou univerzitou 
(případně některou z jejích součástí) a participující školou. Tam, kde by dříve uzavřené smlouvy byly 
v rozporu s ujednáním této Smlouvy, má přednost Smlouva. Tato Smlouva nemá vliv na dosavadní 
status participující školy vyjadřující míru spolupráce mezi participující školou a MU (např. fakultní škola, 
klinická škola, partnerská škola), vyplývající z jiných smluv upravujících spolupráci mezi stranami. 

 

II. 

Aktivity smluvních stran 

1) Smluvní strany se zavazují, že budou spolupracovat při zajišťování pedagogické praxe studentů, a to 
v souladu s požadavky příslušného akreditovaného studijního programu. Podmínky praxe se budou 
řídit Standardy kvality pedagogických praxí MU a dalšími dohodnutými pravidly, a to od okamžiku, kdy 
s nimi bude participující škola seznámena.  



2) Participující škola se zavazuje umožnit studentům MU absolvovat (a) pedagogické praxe, spočívající 
mimo jiné v samostatné výuce studenta, stínování provázejícího učitele studentem na praxi, tandemové 
výuce, reflexi praxe, přípravných činnostech na výuku a participaci na dalších aktivitách dle instrukcí 
provázejícího učitele, nebo garanta praxí (např. účast na třídní schůzce, exkurzích), nebo (b) praxe 
asistenta pedagoga, spočívající mimo jiné v individuální nebo skupinové podpoře žáka/žáků se SVP, 
pomoci při sebeobsluze a doprovodu při pohybu během vyučování u žáků s těžšími formami 
zdravotního postižení, ve společné přípravě s učitelem na výuku, v doučování žáků, v komunikaci  
s rodiči žáků a nebo v konzultaci s poradenským pracovníkem, speciálním pedagogem nebo 
psychologem (dále dohromady jako „pedagogická praxe“). 

3) Pro účely zajištění pedagogické praxe participující škola ustanovuje tzv. provázející učitele, jejichž úloha 
spočívá zejména v přípravě, realizaci a evaluaci pedagogických praxí. V rámci svých povinností 
provázející učitel mimo jiné: 

a) uvádí studenta do prostředí školy a třídy, připravuje s ním plán praxe a plán výuky,  

b) zprostředkovává studentovi informace o požadavcích školního kurikula, vzdělávacích cílech  
a hodnocení výsledků vzdělávání,  

c) vytváří studentovi vhodné podmínky pro realizaci výuky a podporuje jeho tvůrčí přístup k výuce, 

d) systematicky a cíleně hodnotí práci studenta, poskytuje mu zpětnou vazbu a vede jej k sebereflexi, 

e) kontroluje splnění požadavků (úkolů) praxe a spolupodílí se na hodnocení studentů na praxi ve 
spolupráci s MU a studentem. 

4) Konkrétní práva a povinnosti provázejících učitelů jsou dány navazujícími smlouvami a řídí se 
Standardem kvality pedagogických praxí MU a dohodnutými fakultními metodikami a standardy pro 
realizaci praxí a jejich hodnocení. 

5) Pro účely odborného a organizačního zajištění pedagogických praxí participující škola na žádost MU 
nominuje garanta (případně garanty) praxí, jehož činnost spočívá mimo jiné v: 

a) spolupráci při organizaci, plánovaní a metodickém zajištění praxí; 

b) kooperaci s oborovými didaktiky MU a manažery praxí MU, případně dalšími pověřenými osobami; 

c) účasti na workshopech a setkáních organizovaných MU s cílem průběžné odborné inovace systému 
pedagogických praxí.  

MU za účelem plnění této smlouvy vstoupí s garantem praxí do pracovněprávního vztahu. Škola se 
zavazuje vytvářet garantovi praxí podmínky pro jeho činnost tak, aby byl naplněn účel této Smlouvy.  

6) MU v rámci spolupráce umožní participující škole podílet se na rozvoji výuky a vlastní výuce předmětů 
společného pedagogicko-psychologického základu a předmětů oborových didaktik. 

7) Participující škola umožní účast studentů MU na různých aktivitách participující školy s cílem rozvíjet 
jejich konkrétnější představu o reálném chodu školy. Studenti MU zároveň napomáhají realizaci  
a rozvoji aktivit participující školy.  

8) MU organizuje společná setkání pedagogů se studenty učitelských oborů a umožní zaměstnancům 
participující školy účast na těchto setkáních.  

9) Na vyžádání bude MU poskytovat participující škole zpětnou vazbu a reflexi pedagogického vedení 
provázejícími učiteli za účelem rozvoje jejich pedagogických schopností. 

10) V případě zájmu poskytne MU žákům participující školy prezentaci aktivit MU a studijních možností 
na MU. 

11) V případě zájmu participující školy může MU zorganizovat přednášku na dohodnuté téma z oblasti 
působnosti MU určenou zaměstnancům či žákům participující školy.  

12) V případě zájmu participující školy MU zorganizuje a zajistí pro zaměstnance a žáky participující školy 
návštěvu pracovišť MU, seznámí je s aktivitami pracovišť a poskytne zájemcům z řad žáků participující 
školy odborné konzultace a vedení při sestavování soutěžních prací v rámci oborových soutěží, zejména 
Středoškolské odborné činnosti (SOČ), včetně návrhů témat. 



13) Studenti participující školy se po další dohodě obou stran mohou podílet na plnění projektů vědy  
a výzkumu realizovaných na MU. 

14) MU po dohodě umožní vybraným pedagogickým zaměstnancům participující školy účast na 
zahraničním pobytu za účelem seznámení se s pedagogickými přístupy a výukovou praxí, což přispěje 
k rozvoji jejich odborných kompetencí. 

 

III. 

Konkrétní aktivity 

1) Jednotlivé konkrétní aktivity a podrobnější podmínky spolupráce budou vždy předmětem navazujících 
smluv uzavíraných mezi stranami.   

2) Pokud je tak dohodnuto v navazující smlouvě, MU poskytne participující škole kompenzaci nákladů 
spojených s aktivitami dle této Smlouvy.  

3) Strany si při naplňování aktivit poskytují vzájemnou součinnost. 

4) Odpovědnost za škodu způsobenou některé ze stran, studentům MU či žákům participující školy při 
realizaci spolupráce se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními zákoníku práce 
a občanského zákoníku. 

5) Participující škola je oprávněna vhodným způsobem informovat o skutečnosti, že poskytuje praxe 
studentům Masarykovy univerzity, jakož i o dalších aktivitách realizovaných v rámci vzájemné 
spolupráce. 

 

IV. 

Obecné podmínky výkonu pedagogických praxí v rámci spolupráce stran 

1) Participující škola se zavazuje realizovat studentské praxe následujícím způsobem: 
a) a) zabezpečí studentům MU pracovní podmínky odpovídající právním předpisům, v rozsahu 

stejném jako pracovní podmínky vlastních zaměstnanců. Zejména je seznámí s předpisy o BOZP, 
pracovním řádem a dalšími právními předpisy vztahujícími se k organizaci, průběhu a náplni 
odborné praxe; 

b) poskytne studentovi praxi, jejíž náplní bude kvalifikovaná činnost, umožňující zvyšování odborně-
praktických kompetencí studenta, přičemž praxe bude prováděna v době vyučování na participující 
škole, nebude-li dohodnuto jinak; 

c)    dle požadavků MU potvrdí studentům absolvování praxe včetně zajištění hodnocení sestavovaných 
jednotlivými provázejícími učiteli, 

d) zabezpečí ochranu osobních údajů studentů i žáků školy v souladu s právními předpisy. 
2) MU se při realizaci spolupráce zavazuje postupovat následujícím způsobem: 

a) sdělí participující škole dobu, časový rozsah a specifikaci obsahových náležitostí praxe dle náplní 
stanovených jednotlivými studijními programy; 

b) studenty před započetím praxe poučí o sjednané době, časovém rozsahu a náplni praxe, povinnosti 
nastoupit praxi ve participující škole v den sjednaného zahájení, povinnosti dodržovat veškeré 
předpisy vztahující se k výkonu praxe, se kterými budou participující školou seznámeni, povinnosti 
dodržovat pokyny provázejícího učitele,popřípadě dalších určených zaměstnanců participující školy 
a povinností chovat se během praxe tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku a bylo 
dosaženo cíle praxe;  

c) pro řádný průběh praxe ustanoví odpovědnou osobu, která bude organizovat vyslání studentů na 
praxi a komunikovat s participující školou. 

 



V. 

Další ujednání 

1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, v délce trvání do 31.12.2022. 

2) Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpověď musí 
být učiněna písemně a zaslána druhé Smluvní straně. Výpovědní doba činí 3 (tři) kalendářní měsíce  
a běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
Výpověď nemá vliv na aktivity dle této Smlouvy, jejichž realizace doposud nebyla ukončena.  

3) Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami. 

4) Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. 

5) Tato Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv, které zajistí MU.  

 

 

V Brně dne 17. 7. 2020  V Brně dne 7. 7. 2020 

 

 

 

............................................................. ............................................................. 

Za Masarykovu univerzitu Za participující školu 

 


