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IČ 25142771 
 

Adresa Střední pedagogická škola Futurum, s. r. o., 

Hornoměcholupská 873, Praha 10 

 

 
 
Střední pedagogická škola Futurum, s. r. o. se sídlem Hornoměcholupská 873, Praha 

120 00 
vydává tento  

vnitřní předpis upravující zajištění pedagogické praxe. 
 
 

 
1. Tento předpis stanoví postup a povinnosti vedoucích zaměstnanců při 

zajištění pedagogické praxe. 
 

2. Pedagogická praxe je součástí vzdělávání podle zák. č. 561/2004 Sb., školský 
zákon. Žáci se nestávají zaměstnanci zaměstnavatele, nesjednává se s nimi 
pracovněprávní vztah.  

 
3. Koordinátor praxe v rámci svého předmětu činnosti zajišťuje pedagogickou 

praxi. Ta se koná zpravidla na základě žádosti střední školy. Pedagogická 
praxe probíhá na základě dohody školy a školského zařízení. Vedoucí 
zaměstnanci školských zařízení jsou oprávněni vést pedagogickou praxi a 
podávat hodnocení žákům v souladu se Školním vzdělávacím plánem školy.  

 

 
 
 
 

4. Pedagogická praxe se zajišťuje na základě smlouvy mezi školským nebo 
sociálním zařízením a střední školou. Smlouvu sjednává koordinátor praxí.  
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5. Vedoucí zaměstnanec pracoviště, na kterém bude praxe konána, poučí před 
začátkem praxe žáky o BOZP. Žáci jsou poučeni o bezpečnosti i v rámci školy.  

 
6. Předmětem smlouvy mezi školou a zaměstnavatelem je zejména umožnění 

vykonání praxe žáků konkrétní školy, zpravidla s uvedením jmen, dobou 
praxe, činnost, kterou budou žáci konat, místo výkonu praxe, způsob zajištění 
školení žáků o zásadách bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci. Za 
obsah smlouvy odpovídá koordinátor praxí. 

 
7. Po ukončení praxe je vedoucí zaměstnanec pracoviště, na kterém se praxe 

konala, povinen zhodnotit její obsah.  
 

8. Plán praxí pro školní rok je vždy zveřejněn a zaveden do harmonogramu 
školního roku, který je průběžně aktualizován dle organizačních podmínek 
školy.  

 

9. Škola pověří pracovníka prováděním kontroly žáka na pedagogické praxi a 
smluvní zařízení umožní tuto kontrolu pověřenému pracovníkovi.  

 
10. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě v sekretariátu školy.  

 

 
11. Tento předpis nabývá účinnosti dnem: 1. 12. 2022 

 

 
Koordinátor praxí: Mgr. Pavlína Hegerová 
Ředitelka školy:  
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Předmětem smlouvy mezi školou a zaměstnavatel je zejména 

• umožnění vykonání odborné praxe studentů konkrétní školy, zpravidla 
s uvedením jmen a identifikace studentů,  

• doba odborné praxe, 

• činnost, kterou budou studenti konat, 

• místo výkonu odborné praxe, 

• pracovní doba, 

• určení vedoucího praxe, který bude spolupracovat s pověřeným pracovníkem 
školy při organizaci odborné praxe a hodnocení studentů, a který odpovídá za 
provádění odborné praxe a bude evidovat přítomnost studentů na pracovišti a 
bude nad nimi mít dohled, 

• způsob zajištění školení studentů o zásadách bezpečnosti práce, ochraně 
zdraví při práci a o pracovním řádu společnosti, 

• v jakém rozsahu bude student vybaven potřebnými pomůckami, které se 
používají při výkonu odborné praxe, a v jakém rozsahu mu budou zapůjčeny na 
danou práci ochranné pomůcky a prostředky k zajištění bezpečnosti práce, 

• ujednání o způsobu hodnocení odborné praxe studenta, 

• jaké povinnosti má student při výkonu odborné praxe např: 
a) dodržovat zásady bezpečnosti práce, ochrany zdraví a pracovní řád 

společnosti, 
b) účastnit se odborné praxe ve stanoveném rozsahu a dohodnutém termínu, 
c) zapojit se do pracovního procesu a dbát pokynů vedoucího praxe, 
d) dodržovat stanovenou pracovní dobu, 
e) včas omlouvat případnou nepřítomnost ve společnosti, 

• zda je činnost konaná studenty produktivní a zda, za jakých podmínek a v jaké 
výši a kdy jim bude vyplácena odměna nebo zda je praxe u zaměstnavatele 
prováděna bezplatně.  

 
 
 
 
Právní úprava: 
 
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)  
 
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

• § 78 až § 100 ZP 

• § 101 až § 108 ZP 

• § 224 až § 247 ZP 
 
Zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů občanský zákoník 

• § 1746 odst. 2 NOZ 
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