SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ PRAXÍ STUDENTŮ
uzavřená mezi
Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Studentská 13,
370 05 České Budějovice, zastoupenou děkanem fakulty
doc. Ing. Ladislavem Rolínkem, Ph.D.
a podnikem ……………………………………………………………………………………
se sídlem v ……………………………………………………… PSČ………… okres ………………………….
zastoupený p.(pí) ……………………………………. funkce…………………………
tel.:………………………..
Předmětem smlouvy je zajišťování praxí studentů fakulty v souladu s platnými studijními plány fakulty.
Podnik se touto smlouvou zavazuje:
-

zabezpečovat praxe studentů v akademickém roce 2010/2011
zajistit seznámení studentů se svým pracovištěm, pracovním řádem a pracovní náplní
zajistit prokazatelně proškolení studentů o zásadách ochrany zdraví a bezpečnosti práce, vztahující se
k vykonávané práci
zabezpečit zařazení studentů na pracoviště se zřetelem ke zdravotnímu stavu
umožnit získat praktické znalosti studentů v daném oboru, event. podklady pro jejich další studium
poskytnout studentům bezplatné ubytování (*)
zajistit stravování studentů za podmínek stejných jako pro své pracovníky (*)
udržovat kontakt s pověřenými zástupci EF JU Ing. Lucií Poláškovou a informovat je v případě problémů
po skončení praxe vyplnit a potvrdit příslušné doklady o praxi (zejména doklad o absolvování praxe)
poskytovat ve smlouvě uvedenou odbornou pomoc bezplatně
pověřit vedením studentů své odborné pracovníky odpovědné za řádnou organizaci a plnění programu praxe
a to:

p. (pí)………………………………………… funkce ……………………………… tel.: ………………………
Fakulta se zavazuje:
-

přidělit na podnik studenta(ku): ……………………………………………. oboru …………………………..
na praxi v termínu od ……………. do ……………
zajistit, aby studenti nastoupili v den nástupu na praxi, poučit je o základních povinnostech na praxi,
zejména o dodržování příkazů pracovníků podniku, kteří jsou za plnění programu praxe odpovědni,
provádět kontroly studentů na praxi pověřenými pracovníky EF JU Ing. Lucií Poláškovou

Závěrečná ustanovení
Obě smluvní strany se zavazují zajistit úspěšnou přípravu a průběh praxe, aby se stala organickou součástí
studijního procesu a vedla studenty k ověření a upevnění jejich teoretických poznatků.
Nesplní-li některá ze smluvních stran převzatou povinnost, zavazují se obě smluvní strany projednat vzniklou
situaci svými pověřenými zástupci, nedohodnou-li se však obě strany na řešení, může kterákoli strana od
smlouvy písemně odstoupit.
Tato smlouva je vyhotovena trojmo, každá ze stran obdrží jednu.
S obsahem smlouvy jsem byl(a) seznámen(a) a zavazuji se jednat dle pokynů přijímajícího podniku. Zároveň se
zavazuji neprodleně oznámit EF JU takové skutečnosti, které nasvědčují tomu, že smlouva není plněna.
(*) nehodící se škrtněte
……………….
Datum

………………………. .………..
Podpis studenta

………………………………
Razítko a podpis zástupce EF

