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Sludcni a,icho Zákonný zástupce vljadřLrjí svýn podpiSem télo smlouvy soLthlas
s poLlnlírlkami snr]ou\,\ á bc7 podpistl studcnta ajeho zúkonného ZáslUpccje tato smIouva
nepJatná,
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Pi.Jnlělem 5]nlou\ ) .ie lcalizace odborné praxe silldentů školy ! oblasti řizcnl oígani/Jce.
!.dcni účclnia ekonollické evidencc. r,cdcni vnitřniho hospodařenipodniku, Zpracovánímzdo\é
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odboťná pťaxe sludenlli školy se uskulečni v rozsalhu ]0 píacovnich dnŮ v tenninlr
od l5. května do 2ó. kl,ětna 2017 včetně. Délka pracovní dobl je dle ZP 6-8 hodin dcnnč \
dopo]ední směně,

llt

oZol'

urči vedoucílro pr3\e studente,
OZOP uňožnívdobě praxe kontrolu průběhu odborné praxc studcnta pedagogicl<1m

praco\níkem škol),
oZoP zajiSti pťoškoleníBOZP při vstupu studenta ško]},na odbLrnlou praxi a s<zrtjnri
ýudenta s ochlannýňi pomůckami, l(telé si studcnt zajisti na s\é náklad),
IV,

Praxeje součásti učebníhoplánu, ŠkolaZajiSti úrazovépolištěni studenle ná píllco!iiti a
pojištěni odpovědnosti za škodu způsobcnou studcntem OloP v Sollvislosti 5leit|l^lcí l,.bo
odborné praxe,
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nebllde hradit nlzdu studenlůnr ško]\ le pťáci \ rámci odblrrné pla\e,
oZoP za realizaci odboňé praxe studentú škol_\, nemii a nellp]at]]í i']nančni požadi\]i\
ani !]]ič1,.n! I._c ško]e !!]i 511§r.nr k 7ikonným ZáÝl pcům plakljkujicich studcntú školr,.
ŠkoLa v připadě zájmu OZOP zajisti iciich řeklamu \ prostolách ško1},
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