
Smlouva o realizaci konkrétních aktivit vzájemné spolupráce 
 

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta 
se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 
IČ: 00216224 
zastoupená: prof. PhDr. Milanem Polem, CSc., děkanem 
kontaktní adresa: Arna Nováka 1, 602 00 Brno 
(dále jen „fakulta“) 
 
a 
 
Název organizace: AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. 
se sídlem: Rašelinová 11, 628 00 Brno 
IČ: 44991665 
zastoupená: Mgr. Darjou Chládkovou, ředitelkou školy 
(dále jen „spolupracující škola“), 
 
společně jako smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o realizaci konkrétních aktivit vzájemné 
spolupráce: 

I. 
Východiska a účel smlouvy 

Masarykova univerzita (dále jen „MU“) a spolupracující škola spolu dne 17. 7. 2020 uzavřely 
smlouvu o spolupráci, která vymezuje podmínky spolupráce obou stran, jejímž účelem je 
zvyšování kvality přípravy budoucích učitelů na straně jedné a prohlubování kvalifikace 
stávajících učitelů a inovace pedagogických procesů na straně druhé (dále jen „Smlouva o 
spolupráci“).  

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s cílem upřesnit konkrétní aktivity probíhající v rámci 
této spolupráce (dále jen „smlouva“).  

II.  
Konkrétní aktivity spolupráce 

A) Pedagogická praxe 
1) V souladu se svým závazkem dle čl. II odst. 2 Smlouvy o spolupráci, spolupracující škola 

umožní absolvování praxe maximálně 10 studentů Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity v každém jednotlivém pololetí trvání smlouvy. Přesný počet studentů, podoba a 
rozsah praxe i data nástupu na praxi budou předmětem dohody manažera praxí fakulty a 
garanta praxí spolupracující školy.  

2) V případě nemožnosti vykonat pedagogickou praxi v ujednané podobě či rozsahu, oznámí 
garant pedagogických praxí tuto skutečnost fakultě – manažerovi praxí i studentovi co 
nejdříve, alespoň s předstihem 14 dnů, pokud to okolnosti změny umožňují. 

3) Provázející učitel i spolupracující škola budou fakultě poskytovat hodnocení pedagogické 
praxe studenta a další zpětnou vazbu, a to způsobem stanoveným fakultou podle jejich 
standardů, především pak formou hodnotícího nástroje, se kterým byla spolupracující 
škola seznámena. 

4) Pro účely správného průběhu výuky po dobu praxe studenta zabezpečí škola souhlas 
zákonných zástupců žáků s poskytováním nezbytných informací studentovi tak, aby 
mohla být výuka vedena v souladu s potřebami žáků. 



5) Spolupracující škola se zavazuje respektovat případné specifické potřeby studentů 
vykonávajících praxi. 

B) Metodické semináře a workshopy 
1) Provázející učitelé spolupracující školy se budou účastnit metodických seminářů 

organizovaných fakultou, zaměřených na efektivní vedení reflexivní praxe z pozice 
mentora studenta učitelství a za účasti oborových didaktiků fakulty. 

2) Spolupracující škola prostřednictvím provázejících učitelů poskytuje podněty k revizi 
fakultní dokumentace portfolia praxe studenta a metodiky praxe. 

3) Provázejí učitelé spolupracující školy se budou společně s oborovými didaktiky fakulty 
účastnit workshopů pořádaných fakultou za účelem aplikace vhodných nástrojů pro 
případnou inovaci stávající fakultní metodiky realizace pedagogické praxe studentů. 

III.  
Náklady realizace aktivit 

1) Fakulta se zavazuje spolupracující škole vyplatit odměnu ve výši 2.400,- Kč za každého 
studenta navazujícího magisterského studia, který absolvuje dohodnutou praxi a u nějž 
spolupracující škola poskytne potřebnou zpětnou vazbu dle požadavků fakulty, resp. MU, 
přičemž tato odměna je poskytována za aktivity spojené s poskytováním zpětné vazby. 

2) Odměna dle odst. 1 tohoto článku bude spolupracující škole vyplacena na základě faktury 
vydané po dokončení pedagogické praxe studenta a předložení dokumentace dle potřeb 
fakulty. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den dodání posledního z podkladů 
souvisejících s poskytnutím zpětné vazby dle požadavků fakulty. Dle vzájemné domluvy 
smluvních stran jsou společně účtovány všechny praxe realizované studenty fakulty 
v daném školním pololetí. Splatnost faktury činí 30 dnů od dne jejího doručení na kontaktní 
adresu fakulty. 

3) Kromě zákonných náležitostí daňového a účetního dokladu musí faktura obsahovat tyto 
náležitosti: 

- uvedení názvu a registračního čísla Projektu, tj.  „Zkvalitnění a Inovace Přípravy 
budoucích učitelů na MUNI”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016170, 

- uvedení informace o lhůtě splatnosti, 
- uvedení údajů bankovního spojení spolupracující školy. 

Součástí faktury musí být rozpis provedených služeb, tj. počet studentů, kteří 
absolvovali dohodnutou pedagogickou praxi a spolupracující škola jim řádně poskytla 
zpětnou vazbu (viz Standard kvality pedagogické praxe MU), dále typ studia (NMgr.) a 
vyčíslení částek. 
Faktura musí být vystavena samostatně pro fakultu. Případné reflexe praxí prováděné pro 
jiné součástí MU jsou účtovány samostatnými doklady.  

4) Spolupracující škola se zavazuje tuto odměnu za reflexi pedagogické praxe vyplatit 
provázejícím učitelům jako součást odměny za práci.  

5) Odměna spojená s realizací pedagogické praxe je předmětem samostatné dohody mezi 
pedagogickým pracovníkem – provázejícím učitelem a fakultou.  



IV.  
Další ujednání 

1) Odpovědnost za škodu v průběhu realizace spolupráce se řídí příslušnými právními 
předpisy, zejména pak ustanovením § 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, 
v platném znění, a občanským zákoníkem. 

2) Průběh praxe a hodnocení praxe se řídí pokyny fakulty, resp. MU, Standardem kvality 
pedagogické praxe a metodikou zpětné vazby vypracovanými MU, a to od okamžiku, kdy 
s nimi byla škola seznámena. 

3) Strany jsou si při realizaci této smlouvy povinny poskytovat součinnost nezbytnou 
k zajištění aktivit spolupráce, zejména s ohledem na plnění požadavků grantových 
projektů ze strany fakulty.  

V. 
Organizační zajištění spolupráce 

1) Za účelem zajištění organizace spolupráce dle této smlouvy stanovují smluvní strany 
následující kontaktní osoby: 

a) fakulta manažerku praxí xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, e-mail: 
xxxxxxxxxxxxx, 

b) spolupracující škola garanta praxí xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxx, e-mail: 
xxxxxxxxxxxxx. 

2) Na straně spolupracující školy jsou zároveň stanovené osoby jednotlivých 
provázejících učitelů, kteří realizují samotnou praxi jednotlivých studentů a sestavují 
hodnocení o jejím průběhu. 

VI.  
Závěrečná ujednání 

1) Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, v délce trvání do 31. 12. 2022. 
2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
3) Tato smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., v platném znění. Zveřejnění smlouvy se zavazuje zajistit fakulta.  
4) Změny této dohody je možné provést pouze písemnými číslovanými dodatky 

podepsanými oběma smluvními stranami. 
5) Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, ze kterých každá ze smluvních stran 

obdrží po jednom vyhotovení. 
 

V Brně dne ………….  V Brně dne ……………. 

 

 

 

  

prof. PhDr. Milan Pol, CSc.,  Mgr. Darja Chládková 

Děkan  Ředitelka školy 

Filozofická fakulta  AKADEMIA Gymnázium, Základní  

Masarykova univerzita  škola a Mateřská škola, s.r.o. 



 

 


