
Mateřská škola Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace
Drobného 299
592 31 Nové Město na Moravě

SMLOUVA

O ZAJIŠTĚNÍ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V ORGANIZACI

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace (dále jen MŠ), Drobného
299, 592 31 Nové Město na Moravě zastoupená paní Ivanou Buchtovou — ředitelkou
ICO: 70995559

a

Střední odborná škola Nové Město na Moravě (dále jen SOŠ), Bělisko 295, 592 31 Nové
Město na Moravě zastoupená panem Mgr. Ivo Teplým — ředitelem
ICO: 67009425

uzavírají smlouvu ve smyslu 65 a 71 Školského zákona č. 561/2004 a 13 a 15 vyhlášky
MSMT CR Č. 13/20 15 Sb. o výuce žáků (viz přiložený seznam žáků — příloha ke smlouvě)
oboru

53-41-H/Ol Ošetřovatel

I.
Předmětem smlouvy je praktická výuka výše uvedených žáků 3. ročníku. Místem konání
praktického vyučování je od 19.3.2018 do 23.3.2018 Mateřská škola Nové Město na Moravě,
příspěvková organizace.

Mš zajistí:
- prokazatelné proškolení BOZP při nástupu na pracoviště,
- odborné vedení žáka po praktické stránce tak, aby výuka odpovídala pracovnímu profilu
„pracovníka v mateřské škole“,
- pracovníka odpovědného za odborné vedení žáka, dále za vedení žáka po stránce
bezpečnosti práce a protipožární ochrany (viz příloha) — paní Mgr. Jaroslava Fišarová, Mgr.
Luba Zelená
- zabezpečí odpovídající hygienické podmínky a poskytne jednorázové potřebné ochranné
pomůcky,
- zajistí, aby pracovní doba žáka včctnč přestávky na jídlo nepřesáhla 7,5 hodiny denně,

ŠKOLA



- pracovní cyklus bude týdenní.
- MS má právo ukončir smlouvu z důvodu neplnění povinností SOŠ Ukončení smlouvy musí
být písemné, výpovědní lhůta činí 7 dni a její platnost začíná dnem doručení výpovědi.

II.

III
Smlouva se uzavírá na dobu určhou od 13.2018 do 30.06.2018.

V Novém Městě na Moravě, dne 28.2.20 18

výcviku, případně
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soš Nové Město iia Moravě:
- zabezpečí periodické školení BOZP žáků,
- vyhrazuje si právo na kontroly znalostí a dovedností v průběhu odborného
prověřeni znalostí a dovedností formou kontrolní práce na pracovišti SOŠ,
- odborná praxe proběhne za dozoru učitele odborného výcviku — paní Iva Kondýsková (dále
jen UOV) SOS, která bude pravidelně lx týdně docházet do MS a ve spolupráci
s odpovědným pracovnikem povede předepsanou agendu (pedagogický deník, plnění osnov.
absenci atd.),
- v případě porušení pracovní kázně, docházky apod. bude vzniklou situaci řešit učitel
odborného výcviku ve spolupráci s odpovědným pracovníkem MS,
- SOS má právo ukončit smlouvu o zajištění praktického vyučováni v MŠ v případě zjištění
závažných skutečností, které mohou negativně ovlivnit přípravu žáka. Ukončení smlouvy
musí být písemné, výpovědní lhůta činí 7 dní ajejí plalnost začíná dnem doručení výpovědi,
- žáci školy jsou pojištěni pro případ úrazu,


