
Smlouva o zajištění odborné praxe studenta 
 
uzavřená v souladu s ustanovením § 96 zák. č. 561/2004 Sb. a ustanovením § 3 a 4 vyhl. č. 10/2005 Sb. 

 

 

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava–Mariánské Hory, příspěvková 

organizace, Karasova 16, 709 00  Ostrava 

IČ 00602086 

zastoupená: Ing. Evou Kazdovou, ředitelkou 

kontaktní osoba: Mgr. Soňa Lenobelová 

(dále jen „škola“) 

 

a 

 

Název a adresa zařízení 
IČ   

zastoupené:    

kontaktní osoba:   

(dále jen „ zařízení“) 

 

 

I.  Předmět smlouvy 

1.  Škola poskytuje vzdělání ve vzdělávacím programu Sociální práce. Dle vzdělávacího programu je 

nedílnou součástí studia odborná praxe v rozsahu 25 % výuky. Zařízení se touto smlouvou 

zavazuje umožnit studentovi školy: 

jméno a příjmení:   

datum narození:   

bydliště:    

ročník studia:    

vykonání této odborné praxe na svých pracovištích. Cílem praxe je seznámit studenta s činností 

zařízení, jeho jednotlivých úseků a zaměstnanců v oblasti sociální práce a umožnit mu praktickou 

aplikaci jeho teoretických znalostí. 

2.   Praxe je bezplatná a studentovi nenáleží za její výkon mzda ani jiná odměna. 

 

II. Druh činností 

Student může být pověřován činnostmi a úkoly, které souvisejí s kvalifikací a kompetencemi, ke kterým 

vede jeho odborné vzdělávání. 

 

III.  Místo konání praxe 

Praxe bude vykonávána v sídle zařízení, jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy, popřípadě na 

pracovištích zařízení. Bude-li student pověřen plněním určitých úkolů mimo takto sjednané místo, bude 

o této skutečnosti pořízen záznam s vyznačením místa a doby trvání. Tento záznam musí být vyhotoven 

před odchodem studenta ze sjednaného místa výkonu praxe a podepsán pověřeným pracovníkem 

zařízení. 

 

IV.  Doba konání praxe 

1. Odborná praxe proběhne v termínu od …………. do ………………. 

Denní doba výkonu praxe činí 6 hodin, přičemž rozvržení denní doby výkonu praxe určuje 

pověřený pracovník zařízení tak, aby byla praxe vykonávána ve stanovených dnech a v pracovní 

době zařízení. Toto rozvržení bude uvedeno v příloze Předběžného souhlasu, který student předloží 

zařízení k podpisu a odevzdá škole nejpozději 20 dnů před nástupem na praxi.  

O případných odchylkách (výkon praxe v jiných než stanovených dnech, o sobotách a nedělích, 

v odpoledních a nočních hodinách apod.) rozhoduje pověřený pracovník zařízení, který o této 

skutečnosti provede záznam. Student je povinen tyto změny bezodkladně oznámit škole. 



2. Nemůže-li se student dostavit na praxi ve stanovených dnech z důvodů, které jsou mu známy 

předem, je povinen toto předem oznámit pověřenému pracovníkovi zařízení i škole. V ostatních 

případech je povinen pověřeného pracovníka i školu informovat o své nepřítomnosti a jejích 

důvodech jakmile je to možné a důvod nepřítomnosti doložit. 

3. Student má nárok na přestávku na jídlo a oddech za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako 

zaměstnanci zařízení v pracovním poměru. 

 

V. Povinnosti smluvních stran dle GDPR 

 

1. Povinnosti školy 

1.1. Škola zabezpečí, aby student byl před nástupem na praxi připraven na její výkon po 

teoretické stránce. 

1.2. Škola zajistí, aby student byl seznámen s čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení  

o ochraně osobních údajů) se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o povinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s výkonem 

praxe, a to jak v průběhu praxe, tak po jejím skončení.  

1.3. Škola zajistí, aby student byl seznámen s tím, že odpovídá za škodu, kterou v průběhu praxe 

způsobí zařízení nebo jeho klientům. Prohlášení o tomto poučení bude založeno ve škole, 

student jej na vyžádání předloží v zařízení. Škola upozorní studenty na možnost sjednání 

smluvního pojištění odpovědnosti za škodu. 

1.4. Škola zajistí, aby student byl vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a jinými 

pomůckami, je-li toho na pracovišti zařízení zapotřebí. 

 

2. Povinnosti zařízení 

2.1. Zařízení pověří zkušeného pracovníka odborným dohledem nad výkonem praxe studenta. 

Tento pověřený pracovník provede také po ukončení praxe stručné hodnocení praktikanta. 

2.2. Zařízení umožní studentovi přístup na pracoviště, na kterých bude praxe vykonávána a 

poskytne mu potřebné informace a podklady. 

2.3. Zařízení umožní přístup na pracoviště pracovníkovi školy, pověřenému kontrolou výkonu 

praxe. 

2.4. Zařízení zajistí studentovi pracovní a hygienické podmínky na stejné úrovni jako svým 

zaměstnancům v pracovním poměru a v rámci možností také stravování. 

2.5. Zařízení proškolí studenta o předpisech z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

požární ochrany. V případě úrazu provede jeho šetření a záznam a vede evidenci těchto 

úrazů. Úraz bezodkladně ohlásí škole.  

 

3. Obě strany se zavazují 

3.1. Přijmout všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření s přihlédnutím ke stavu 

techniky, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu zpracování a účelům zpracování 

k zabránění jakéhokoli narušení poskytnutých osobních údajů.  

3.2. Nezapojit do zpracování žádné další osoby bez předchozího písemného souhlasu školy. 

3.3. Zpracovávat osobní údaje pouze pro plnění smlouvy (vč. předání údajů do třetích zemí 

a mezinárodním organizacím); výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou určité povinnosti 

uloženy přímo právním předpisem. 

3.4. Zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje u dodavatele byly zavázány 

k mlčenlivosti, nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti. 

3.5. Zajistit, že dodavatel bude škole bez zbytečného odkladu nápomocen při plnění povinností 

školy, zejména povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů, povinnosti 

ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu dle čl. 33 

nařízení, povinnosti oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů 

dle čl. 34 nařízení, povinnosti posoudit vliv na ochranu osobních údajů dle čl. 35 nařízení a 

povinnosti provádět předchozí konzultace dle čl. 36 nařízení, a že za tímto účelem zajistí 

nebo přijme vhodná technická a organizační opatření, o kterých ihned informuje školu.  



3.6. Po ukončení smlouvy řádně naložit se zpracovávanými osobními údaji, např. že všechny 

osobní údaje vymaže, nebo je vrátí škole a vymaže existující kopie apod.  

3.7. Poskytnout škole veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti 

stanovené škole právními předpisy. 

3.8. Umožnit kontrolu, audit či inspekci prováděné školou nebo příslušným orgánem dle právních 

předpisů. 

3.9. Poskytnout bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou stanoví škola, součinnost 

potřebnou pro plnění zákonných povinností školy spojených s ochranou osobních údajů, 

jejich zpracováním. 

3.10. Poskytnuté osobní údaje chránit v souladu s právními předpisy. 

 

VI. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou včetně odpovědnosti za škodu,  

se řídí ustanoveními obecně závazných právních předpisů.  

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

  

 

Ostrava 5. 3. 2018 

 

 

 

 

 

………………………….      ………………………….        

                                       Ing. Eva Kazdová 

                                       ředitelka 


