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SMLOUVU O OBSAHU, ROZSAHU A PODMÍNKÁCH ODBORNÉ PRÁXE
I.

Přcdmčt snllou\}

l,

Poskíovatcl praxe

do26.5.20l7 odbolnou pra\i studeitú
při
\ýkonu
práce a osrLúeiípuktick]ch
Střeciní odborné šl<ol1 slrržeb scilcm o\,ěřit schopnosti stltdentú
sc 7ava7qjc Zabczpcčit v tcnnínu od l5.5.2017

do!edností studenlú (dálejen účastníki'lpra\e), s podmínkoU. že sludenl ncburle vvkorrá\i]t produktivní činnost
ve s]]ltsllL tLstano\eni § 122. Zákona č, 561/]00,1 Sb.. ZákoDa o picdškoLním ziiklaclnim. střcdním, \},ššímodbomónl ajinén vzdčl.il,ání (školSký Zákon). \,platnén 7nční,
]. Školazabezpečení oclborné praxe dle odstal,ce 1 tohoto článkLr přijímá,

IL

Účastníci otlborné praxe
j
Účastníky orlbomé praxe sou studenti ŠkolyKavčíhory Mateřské školy, Základní školy a Sťední odbomé
školy služeb, 140 00 Praha 4, K sídlišti840 oboťů vzdělávání 68-43-114/01 Veřejnosprávní čimost a 75-41N,í/01 Sociální činnost, Učastníciodbomé pra.re ovládají pníci v textovém editorr-r a spolehlivě mohou
vykonávat drobné administrativně organizačníúkony.
Měli by se prokiizat spolehlivou znalostí českéhojMyka a dovedností kt tivovaně a jazykově správně se
}Tjadřovat ústně a písemně. Pasivrrě ovládají alespoňjeden světo\.ýjazyk.
sfudenti oboru veřejnosprávní činnost by měli pomat placo\,]í prostředí a uspořádriní placoviště, orgaíizaci
písemného styku. oběh písemností včetně uklád.ínía lyřizování písemností, vťizování korespondence na Pc,
Telefonováni (zásady, ziunam o rczhovonr, r,ryřizování telefonických vzkazů). Studenti se mohou účastnit
jednání s klienty, pÉcovníchporad, pracovat s klienty. Mohou provádět sběT informací a údajů,šetření v terénu.
Měli by se seznrámit s firngovlííímorgánů stlitní správy a územnísamosprár,a v praxi,
Studenť oboru sociální činnost by rněli poznat pracovní prosaedí a r§pořádlíní pracoviště, organizaci písemného
styku, Zásady práce s klientem. Mohou se účastnitjednáni s klienty, pracovních porad. Mohou plovádět sběI
infonrrací a údajů,šetření telénu, Učastnícipraxe by dále měli získat návMnost na pozíatky Z předmětu, lderé
teoTeticky žáky pňpra\,uji na budoucí povolilní pracovníků v sociální sféř€. Zrákladní znalosti z psychologie,
pedagogiky, osobnostlí rlýchovy, zdravotní nauky, sociálrí péčea sociální politiky jim dávají předpoklady
Iozvíjeni schopností j ednat s lidmi.
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Moteřskó ško o, zók]cinaškcio o střední odl]crnó š<o o sllžeb
P:chc ,1, K sídlišti B40

rnvčíHony

|orěiený pracolnik poskrtor,atclc plaxe milžc zadat studentovi projektorý úkol a má prár,o na]rlédtrout do
záznanů o prriběhu pra\c. ktcťčjc povincn účastnikodbonié praxc \.!,praco\.at, Na konci praxe provede
polěřený pracorník posk)lovatclc odbomó plaxe píSemně Slovni hodnocení studenta,
Praxe je bezplatnáIII.
Způsob plnění smlou1,},
Poskvtovetel pra\c sc zcjlnóna zavazuje:

-

poučit ílčastník!,praxe o opatienich k Zajišrění bezpečnosli a ocl]ri!l), Zdraví pii odbomých praxích. \,četně
ochranných opatření v připadč nutnosti užitíosobnich ocblanných practlvltich plostředků a zajistit h},gienické
podlrini() při odboné plaxi
j|\
:ťJ:lI
írrd\. . pn.l,|\e r lŤ,,l!].],/_ť<

-

"ť/n_ril

seznámil účastnikv praxe s jcdnoduchýni administrativnírrri ítkot]),
\ }'koná\ at

po dobu praxe nad účastníkvpraxe dozol

po skončeníprare provóst cclkové hodnocení pláce ilčastnikťlplaxc,

lV,

Dobll plnění
l'ato dohoda se uzar,írá na dobu

1r\

ání pra\e od 15.5.2017 do 26.5.2017.

v.
zyláštni ustanoyení
Účastníkerrr praxe dle této rlohodyje: Kristián Kletečka, r.č
Kontakhí osobou a vederrim prlxe
je za Školu Kavčíhor) Nlateiskou školu. ZaLkladní škoiu ir Středni odbornou ško]u služeb K Sídlišti8:10
por.ěřena l?aedDr, Jarosla\a Kolářo\,á.2,11 0902.]]..j.kolarol,a!lksjdlisti,cz,,
1, Školase zarazuje poučit účastníkvplaxc o povinnosti rnlčenlirosti C) Skut.čnostcch. ktcró se týkdí
osobnich údajůtřctích osob. se kterými se sezlámí po dobu pťaxe a to ptld sankci za porrršení školníkázně,
2. Pracolní doba nilžc bí,t 1na\, ó hod. del]11ě s rol\ rženim od 8.00 hod, do l 6,00 hod. \Iísto vj konu píácc
je \ sidlc posk}.to\,et.lc pra:<c. není-ii přílohou smlour,.v ulčcno jinak,
3. Ilčastníciplaxe se do miste \,ikonu prarc dopravují inrliliduálně a rýkonu odbomó praxc ncpoužírají
náiadí a při užírárrí nllstrojri jsou řáclně poučeni pracor nilienr polěieným posk}.tovatclcrn plaxe,
YI.

Zá!,ěrcčná ustanoYeni

L,
],

Tato slt ou\r nabý\áp]atnosti dnem.iejiho podpisrr občma smlur,ními stranunri,

Tirlosm]ou\aje\lhotol,enaapodcpsárlavc2r,r,hotolcních,zniclržlobclržíposk1lo\ate]pr.ue.rlškola,
ŠkoIlKtivčíhorv
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