SMLOUVA O ODBORNÉ PRAXI A SPOLUPRÁCI
Univerzita Pardubice
Fakulta filozofická
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 00216275
Zastoupená: PhDr. Šárkou Ježkovou, Ph.D. proděkankou pro pedagogickou činnost a studijní
agendu Fakulty filozofické
(dále jen „univerzita“)
a
pracoviště ……………………………………………………………………………………….
zastoupeno ………………………………………………………………………………………
(dále jen „pracoviště“)
uzavírají tuto smlouvu:
I.
Úvodní ustanovení
Univerzita zabezpečuje v rámci bakalářského tříletého studia studijního programu – obor:
…………………………………………….. přípravu budoucích odborníků pro veřejnou
správu, pro instituce neziskového charakteru, nadace se sociálním a kulturním zaměřením a
další pracoviště. Těžištěm modulu profesní přípravy jako součásti tohoto programu je praxe,
jejímž cílem je zajištění přímého kontaktu studentů bakalářských studijních programů (dále
jen „posluchačů“) s praxí, propojení vysoké školy s konkrétními institucemi, pro které jsou
posluchači připravování, a vzájemné obohacování účastníků smlouvy.
II.
Předmět smlouvy
1. Pracoviště se zavazuje umožnit přiděleným posluchačům univerzity za dále uvedených
podmínek praxi cestou spolupráce s určeným uvádějícím pracovníkem, a to zejména
formou asistence posluchače při plnění pracovních úkolů pracovníka.
2. Univerzita se zavazuje na dobu praxe posluchače(ky) uzavřít písemnou dohodu o přidělení
k instituci za účelem odborné praxe, která je přílohou této smlouvy.
3. Pracoviště je oprávněno po dobu dočasného přidělení ukládat posluchači jménem
univerzity pracovní a studijní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu
k tomuto účelu pokyny, vytváří příznivé podmínky a zabezpečuje bezpečnost a ochranu
zdraví při práci. Pracoviště nemůže však činit vůči posluchači právní úkony jménem
univerzity.
4. Obě strany se zavazují poskytovat podle svých možností svá zařízení k realizaci aktivit
vzájemné spolupráce (např. studovny, knihovny, laboratoře …).
III.
Práva a povinnosti účastníků smlouvy
Univerzita se zavazuje:
- poskytnout uvádějícímu pracovníkovi odbornou přípravu na spolupráci se studentem
v rámci praxe, a to před jejím zahájením,

-

-

-

před zahájením praxe seznámit posluchače a pracoviště s tematickým plánem praxe, tj.
zejména s konkrétními projekty, které bude posluchač plnit, a s nástroji hodnocení jejich
výstupů,
poskytovat pracovišti poradenskou činnost v rámci svých možností v oblastech, které
pracoviště považuje za prospěšné pro svoji práci, a umožnit pracovištím využívat
informačních zdrojů univerzity,
nejméně 5 dnů před zahájením praxe potvrdit nástup posluchače k jejímu výkonu.

Pracoviště se zavazuje:
- určit uvádějícího pracovníka pro spolupráci s posluchačem v rámci plnění úkolů praxe,
- zajistit úvodní školení posluchače v rozsahu obvyklém pro zaměstnance,
- zpřístupnit posluchači vlastní zdroje v rozsahu obvyklém pro zaměstnance,
- vytvořit materiální podmínky pro činnost posluchače v potřebném rozsahu,
- umožnit uvádějícímu pracovníkovi podle potřeby průběžnou spolupráci s univerzitou tak,
aby cíl sledovaný touto smlouvou byl zajištěn,
- provádět průběžné hodnocení činnosti posluchače v rámci praxe a poskytovat mu
potřebnou zpětnou vazbu,
- provést závěrečné hodnocení jednotlivých etap praxe nejméně v rozsahu a formě
stanovené univerzitou.
IV.
Trvání a ukončení smlouvy
Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do ……
Dočasné přidělení posluchače podle předchozích odstavců končí uplynutím doby, na kterou
bylo sjednáno. Před uplynutím této doby končí přidělení dohodou, popřípadě uplynutím 14
pracovních dnů ode dne, kdy byl projev vůle účastníka o skončení dočasného přidělení
posluchače druhému účastníkovi oznámen.
Změny této smlouvy jsou platné jen v písemné formě.
Každý účastník obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.
Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne ………………..

V ……………….. dne ………………..

……………………………………
Univerzita Pardubice

…………………………………………
Pracoviště

DOHODA O PŘIDĚLENÍ K INSTITUCI ZA ÚČELEM ODBORNÉ PRAXE
Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Studentská 95, 532 10 Pardubice,
IČO: 00216275
Zastoupená: PhDr. Šárkou Ježkovou, Ph.D. proděkankou pro pedagogickou činnost a studijní
agendu Fakulty filozofické
(dále jen univerzita)
přiděluje tímto posluchače(ku) ….. ročníku bakalářského tříletého studia studijního programu
– obor: ……………………………………….
Jméno a příjmení: ……………………………………………., datum narození: ……………..,
bydliště: ………………………………………………………………………………………...
za účelem odborné praxe na pracoviště
……………………………………………………………………………………….
zastoupeném ………………………………………………………………………………
(dále jen „pracoviště“)
Po dobu uvedené praxe se postavení posluchače řídí Statutem Univerzity Pardubice a dalšími
vnitřními předpisy univerzity a fakulty.
1. V průběhu odborné praxe posluchače mu uvedené pracoviště ukládá jménem univerzity
pracovní a studijní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, vytváří příznivé
podmínky a zabezpečuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Pracoviště nemůže činit
vůči posluchači právní úkoly jménem univerzity.
2. Odborná praxe bude provedena od …………. do ………… cestou spolupráce s určeným
uvádějícím pracovníkem ………………………, který(á) se zadáváním konkrétních úkolů,
radou při jejich plnění a kontrolou jejich plnění bude snažit o odborný růst posluchače.
3. Posluchač(ka) se zavazuje:
- zahájit odbornou praxi dne ……………… v ….. hod. na uvedeném pracovišti za osobní
účasti uvádějícího pracovníka,
- plnit řádně, včas a ve vyžadované kvalitě úkoly ukládané mu(ji) v průběhu praxe
příslušným pracovištěm a univerzitou,
- v průběhu praxe vzorně reprezentovat univerzitu,
- dodržovat v průběhu praxe vnitřní řád výše uvedeného pracoviště, bezpečnost práce i
Studijní a zkušební řád Univerzity Pardubice,
- oznámit prokazatelným způsobem výše uvedenému pracovišti a univerzitě překážku
v praxi delší než 7 dnů a důvod případné nepřítomnosti věrohodným způsobem doložit.
4. Splnění požadavků studijního plánu 2. ročníku zohlední odpovídajícím způsobem
závěrečné hodnocení výše uvedeného pracoviště.
5. Posluchač(ka) níže uvedeným způsobem stvrzuje, že byl(a) seznámen(a) s náplní a
požadavky odborné praxe, a že přijímá rozhodnutí univerzity o přidělení ke shora
uvedenému pracovišti za účelem jejího provedení.
6. Rozhodnutí o ukončení odborné praxe na výše uvedeném pracovišti je ve výlučné

pravomoci univerzity s tím, že nabývá účinnosti dnem, kdy bude tento písemný projev
doručen posluchači.
7. Toto rozhodnutí je vyhotoveno ve třech vyhotoveních, jedno obdrží student, jedno výše
uvedené pracoviště a jedno univerzita.
V Pardubicích dne ………………..

……………………………………
Pracoviště

………………………………
Univerzita Pardubice

……………………………………
Posluchač(ka)

