
 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod 

Masarykova 2033, 580 02 Havlíčkův Brod 
IČ: 00581119 

Zastoupená ředitelkou Mgr. Naděždou Vrbatovou, PhD. 
    (dále jen škola) na straně jedné 

 
a zařízením:……………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
IČ:………………………………………………………………………...................................... 
zastoupeným………………………………………………………………………....………..…
…………………………………………………………………………....................................... 
(dále jen zařízení) na straně druhé 

 
uzavírají následující  

 
SMLOUVU 

o zabezpečení odborné praxe 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem smlouvy je zabezpečení odborné praxe (dále jen praxe) v oboru 
………………………………………………………………………………............................ 
pro:……………………………………………………………………………………………. 
studenta žadatele (dále jen student), která proběhne 
na………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
odděleních nemocnice (zařízení) v době od…………………..…do…………………….…… 

 
 

II. 
Náplň odborné praxe 

 
Student bude pracovat pod vedením zkušených zaměstnanců zařízení, kteří budou určeni 
pověřeným zaměstnancem  zařízení. 

 
Student bude vykonávat v rámci odborné praxe v zařízení následující činnosti: ošetřovatelskou 
péči a jednotlivé výkony dle náplně osnov příslušného studijního oboru. 

 
 
 
 
 

III. 



Závazky žadatele (školy) 
 

1. Žadatel připraví studenta pro základní odbornou činnost jak po stránce teoretické, tak po 
stránce praktické. 

2. V souladu se zněním vyhlášky č. 537/2006 Sb. zajistí očkování studenta proti přenosným 
nemocem (hepatitidě B). 

3. Zajistí pro studenta potřebný pracovní oděv odpovídající činnostem vykonávaným v rámci 
odborné praxe. 

4. Zajistí seznámení studenta s jeho povinnostmi včetně povinností dle článku V. této 
smlouvy. 

5. Škola má uzavřenou pojistnou smlouvu se samostatným pojišťovacím zprostředkovatelem 
MARSH, s. r. o v souladu se zákonem č. 170/2018 Sb., ZDPZ. Odpovědnost za škodu 
způsobenou studentem na majetku a zařízení příslušného pracoviště při odborné praxi nebo 
v souvislosti s ní se bude řešit dle platných právních předpisů. Vznikne-li při odborné praxi 
škoda studentovi, bude posuzována podle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., 
Zákoníku práce. 

 
IV. 

Závazky zařízení 
 

1. Pověří vedením praxe studenta zkušenými zaměstnanci, kteří se budou řídit 
obsahovou náplní praxe dle čl. II. 

2. Před zahájením praxe zajistí řádné seznámení studenta s právními  předpisy v oblasti 
BOZP a PO včetně vnitřních předpisů zařízení vztahujících se k výkonu odborné praxe. 

3. Student bude též poučen o povinnosti zachovávat mlčenlivost a to i po skončení  praxe. 
4. Umožní studentovi vstup na oddělení určené touto smlouvou k výkonu praxe a do dalších 

prostor souvisejících s výkonem praxe. 
5. Na základě žádosti studenta vystaví potvrzení o vykonané praxi. 

 
V. 

Závazky studenta 
 

1. Student se zavazuje dodržovat odborné pokyny pověřených zaměstnanců zařízení; 
spolupracovat při odstraňování případných nedostatků během výkonu praxe studenta. 

2. Zavazuje se zachovávat  mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž se během praxe 
seznámí. 

3. Zavazuje se dodržovat předpisy BOZP a PO včetně dalších obecně závazných předpisů či 
vnitřních předpisů zařízení. 

4. Zavazuje se používat vhodný oděv a ochranné pomůcky. 
 
 

VI. 
Pověření zaměstnanci 

 
1. Zařízení stanoví k plnění smlouvy pověřeného zaměstnance……………………………, 

tel. kontakt na tuto osobu…………………………………………………………………         
2. Smluvní strany se zavazují seznámit se zněním této smlouvy všechny své zaměstnance, 

kteří se účastní zabezpečováním výkonu odborné praxe. 
VII. 



Ukončení smlouvy 
 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to sjednanou dobou praxe. 
2. Smluvní vztah lze dále ukončit dohodou stran, výpovědí nebo odstoupením. 
3. Ukončení smluvního vztahu mimo uplynutí sjednané doby je možné pouze písemnou 

formou. 
4. Výpověď ze strany zařízení je přípustná tehdy, pokud žadatel neplní závazky vyplývající 

z této smlouvy. 
5. Žadatel je oprávněn vypovědět smlouvu tehdy, jestliže zařízení nezajistí podmínky praxe 

dle této smlouvy. 
6. Výpovědní lhůta činí jeden den a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi 

druhé straně. 
7. Odstoupit okamžitě od smlouvy může zařízení v případě, že student poruší závažným 

způsobem své povinnosti stanovené touto smlouvou. 
 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy. 
2. Tato smlouva je smlouvou bezúplatnou. 
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s tím, že po jednom obdrží každá ze smluvních 

stran. 
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
5. Veškeré změny a doplnění smlouvy lze provést pouze písemnou formou a se souhlasem 

obou smluvních stran. 
6. Smluvní strany si smlouvu přečetly, její obsah je jim jasný a jsou s ním srozuměny. Na 

důkaz své vůle uzavřít tuto smlouvu k ní jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy. 
 
 
 
V Havlíčkově Brodě dne ……………. …..                   V………. ………...dne………………. 
 
 
 ……. ……………………………………..       ... …………………………………… 
    Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., ředitelka                zástupce zařízení 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


