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(dále jen "organizace zabezpečujícíodbornotL praxi" -

oZoP)

na straně druhé

uzaviťají tuto

smlouvu o odborné praxi
§tudenta / §tudentky IL

l!

11.

u

s

/

I. ročníkuMalažerskéakademie, soukromé
střední školy

r0, Ft t-

,p/c,í,

/r23o

panem/paní
b}tem:

Student ajeho Zákonný Zástllpce viadřují svým podpisenr této sIllolrv,v souhlas
snlouvy a bez podpisu siuden!a ajeho zákonnóho ZáStLlpceje tato smlouva
neplatná.
s podrr,ínkan'i

L
l'ředmětem smlouvy je realizace odborné praxe studentů školy v oblasti řízeníorgllnizacc.
vedení účetnía ekononrické cvidcnce, vcdcni vnitřrrího hospodařeni podniku, zpracováni nTzdové
agend,v. realizace obchodni čjnnosti, scznánrení s ťeklamoll a prezentací firmy, V.vuži\.iní
výpočctnítcchnik_v a jiné kancelářské techniky, seznáineni s výrobninr procesem orgnttizlcc a

novýmitechnolo8icmi,

J

It.

C)dbolná praxe siudentťl škol},se Uskuiečni ! rozsahlL ]0 pracovních dnŮ v leflninu
od 15. května do26. května 201? \,četně. Délka pracorní doby-ic dle ZP 6-8 hodin denně v

dopolcdni směně,

llI

oZoP určívedoucího pťaxe studenta,
oZoP umožni l clobč praxe kontroIu průběhu odborné pfaxe

stlldenta pedagogjckým

pťacovnikeln škol},,

pťoškoleníBozp při vstllpu studenta škol1,na odbornorr praxi
siudenta s ochíannými pomúckani. které si student Zajjstí na své náklad,v.

ozol'zajislí

l

seznámí

IV,

Praxe le součástí učebního piánlr, ŠkolaZajisli úlazovépojištěni studenta na pracoÝišti a
pojištěni odp;védnosti za škoclu způsobenolL studenten] OIOP v souvis]osti s rcalizaci ;cho
odborné pťaxe.

oZoP nebrrde hradjt rr,Zdu sludentům škol} za práci v rálnci odborné pťaxe,
oZoP za rcalizaci odborné pťaxe studentů škol), nemá a neuplatní íinančnípožadavky
irni slněIem kc škole ani směrcm k Zákol]nýnl ZásttlPcůn plakiiklljicích stLLdeniů škol),,
Škole v případč Zájnlu oZoP ZajiStíjejich ťeklamu v prostoťách škol},,

VL

oZoP dle svých možnosti zhodnotiplůběh
JJ;\ol"u preJem pi,l-:t crc]lo l^rn,,rljrc

íď)
"4,

a výsledk), odborné pťaxe sludcnta

{\o

Zákonný ástupce studenta

