SOUVISLÁ ODBORNÁ PRAXE - obor vzdělání EKONOMICKÉ LYCEUM
(před vyplněním si prosím přečtěte informace na druhé straně tohoto formuláře, vyplňte čitelně TISKACÍMI PÍSMENY)

Jméno a příjmení žáka
(žákyně):

Třída:

Potvrzujeme, že umožníme výše uvedenému žákovi/výše uvedené žákyni třetího ročníku Českoslovanské akademie
obchodní Dr. Edvarda Beneše, střední odborné školy, Praha 2, Resslova 8, vykonat v naší společnosti (viz níže)
souvislou odbornou praxi v termínu od 16. května 2022 do 27. května 2022 v rozsahu 2 týdnů.
Pro účely smlouvy sdělujeme následující údaje o naší společnosti (fyzické nebo právnické osobě):
Název:
(dle živnostenského
oprávnění, obchodního či
jiného veřejného rejstříku;
včetně právní formy)

Sídlo - adresa:
(ulice, město, PSČ)

IČ:
Statutární zástupce:
(osoba oprávněná podepsat
smlouvu)

Místo výkonu praxe
(liší-li se od sídla):

Kontaktní osoba
v průběhu praxe:

jméno:
telefon:
e-mail:

Kategorie práce vykonávané v průběhu souvislé odborné praxe:
(označte příslušnou kategorii nebo škrtněte kategorie, které se nehodí)

PRVNÍ - DRUHÁ - TŘETÍ - ČTVRTÁ

V případě, že Vaše společnost požaduje vlastní typ smlouvy, vyplňte níže jméno, příjmení, e-mail a telefon osoby,
která bude zajišťovat vyhotovení smlouvy.
Návrh vlastní smlouvy zašlete, prosím, nejpozději do 31. 1. 2022 na e-mail renata.dvorackova@cao8.cz.
Společnost požaduje svůj vlastní typ smlouvy o odborné praxi:

ANO / NE

(svůj požadavek zakroužkujte)

jméno, příjmení, e-mail a telefon osoby zodpovědné za zaslání a vyhotovení vlastního typu smlouvy

Datum:

Podpis a razítko:

Důležité informace
Děkujeme Vám za nabídku umožnit našemu žákovi (naší žákyni) vykonat ve Vaší společnosti odbornou praxi.
Připravili jsme pro Vás několik důležitých informací:
Souvislá odborná praxe se bude konat v období od 16. května 2022 do 27. května 2022 v rozsahu 2 týdnů podle
pracovní doby stanovené dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Pracovní doba začíná nejdříve
v 7:00 hodin a končí nejpozději v 18:00 hodin. V případě, že žák po dobu výkonu souvislé odborné praxe nebude
vykonávat produktivní činnost, nemá nárok na finanční odměnu.
Škola má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu. Škola provádí kontrolu průběhu odborné praxe. Vaše společnost
by měla evidovat docházku a činnosti žáka při výkonu souvislé odborné praxe a po skončení praxe provést stručné
hodnocení práce žáka.
Podle školského zákona musí být mezi školou a společností, ve které bude praxe probíhat, uzavřena smlouva
(plným názvem smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování). Hlavním smyslem smlouvy je
zakotvit závazek společnosti umožnit žákovi (žákyni) vykonat bezplatnou souvislou odbornou praxi, jejímž obsahem
budou jednodušší práce odpovídající profilu absolventa naší školy - např. podnikové činnosti (zajišťování materiálu,
personalistika, provádění hlavní činnosti, prodej), účtování v syntetické a analytické evidenci, vyhotovování písemností,
hospodaření s finančními prostředky, využívání prostředků informační techniky, práce s informacemi, komunikace
v cizích jazycích apod.
Smlouvu vyhotoví škola na základě údajů, které uvedete v tomto formuláři, proto ho vyplňujte pečlivě.
Komplikované by pro Vás mohlo být vyplnění Kategorie práce. Jde o kategorie podle vyhlášky č. 432/2003 Sb. Podle
tého vyhlášky se za práce:
a) kategorie první považují práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví,
b) kategorie druhé považují zejména práce, při nichž lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména
u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity,
c) kategorie třetí považují zejména práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria
(je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření apod.)
d) kategorie čtvrté považují zejména práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví.
Vzhledem k odbornému zaměření naší školy nebudeme žákům povolat praxi zahrnující výkon jiné práce, než té, která
spadá do kategorie první. Pro tuto kategorii práce není zvláštním právním předpisem požadován lékařský posudek
o zdravotní způsobilosti žáka k výkonu souvislé odborné praxe.
Některé společnosti (finanční instituce, orgány státní správy a samosprávy, velké korporace) jsou zvyklé používat
vlastní smlouvu. V takovém případě Vás prosíme, abyste i tento požadavek uvedli ve formuláři (v jeho spodní části),
vyplnili kontaktní údaje na osobu, se kterou může škola o smlouvě komunikovat a zaslali vzor vlastního typu smlouvy
e-mailem naší kontaktní osobě. S řadou společností běžně používáme jejich typ smlouvy již několik let.
Jakmile škola shromáždí tyto formuláře o praxi od všech žáků, posoudí vedení školy, zda je nabízená praxe v souladu
s učebními dokumenty a pravidly školy a v kladném případě připraví již zmiňovanou smlouvu. Tuto smlouvu Vám pak ve
dvojím vyhotovení zašleme (začátkem dubna) prostřednictvím žáka (žákyně) k podpisu oprávněné osobě. V případě, že
byste vzor naší smlouvy potřebovali vidět v předstihu, kontaktujte prosím školu - obratem Vám jej zašleme.

Těšíme se na spolupráci!

