Příloha č. 1 k Předpisu ředitelky č. 13/2010 – Pravidla pro zajištění odborné stáže/praxe v rámci OCH Blansko

VZOR SMLOUVY O ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE/PRAXE
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Blansko
Adresa: Komenského 19, 678 01 Blansko
zastoupen/a: Mgr. Janou Sedlákovou
bankovní spojení: KB 15635631/0100
IČ: 44990260
dále jen OCH BK
a
Stážista/praktikant …………………………………………..…
nar. ………….……………………………………..…………...
Bytem trvale……………..……………………………….……..
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku podle §51 zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o zajištění stáže/praxe
I.

1. OCH BK se zavazuje, že zajistí pro ………………….…………………., nar. ……..……..,
stáž/praxi na jednaném charitním pracovišti.

2. Cílem studijní stáže/praxe je ……………………………………………………………………..….
3. Stáž/praxe se uskuteční pod vedením …………..…………………..
na pracovišti:……………………………..……………………….…..

4. Studijní stáž/praxe bude trvat od ……….…….… do ………........….
II.
1. OCH BK se zavazuje, že vytvoří s ohledem na provoz příslušného pracoviště odpovídající
podmínky pro průběh stáže/praxe a bude udržovat jeho požadovanou úroveň.

2. Na stáži/praxi budou participovat další pracovníci mající způsobilost k výkonu svého povolání
určení vedoucí stáže/praxe.

3. Vysílající instituce, nebo stážista/praktikant odpovídá za dodržování veškerých zdravotnických a
hygienických předpisů a dále za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

4. OCH BK umožní studentovi přístup na pracoviště, kde bude studijní stáž/praxi vykonávána,
případně do dalších prostor s vykonávanou studijní stáží/praxí souvisejících.

5. V případě zájmu stážisty/praktikanta vystaví vedoucí osvědčení o absolvování stáže/praxe s
termínem, ve kterém stáž/praxe probíhala, s časovou dotací stáže/praxe a hodnocením stáže/praxe.
III.

1. Stážista/praktikant nebo vysílající instituce prokáže pojištění pro případ své odpovědnosti za
škodu.
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2. Stážista/praktikant se podpisem této smlouvy zavazuje k mlčenlivosti o všech skutečnostech, o
kterých se dozvěděl při stáži/praxi, s výjimkou skutečností obecného charakteru, které mají
povahu pracovních postupů, se kterými se má student seznámit během stáže/praxe.

3. Stážista/praktikant podpisem této smlouvy potvrzuje, že si je vědom povinnosti dodržovat právní
předpisy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, vnitřní předpisy služby a Etickým kodexem
Charity ČR.

4. Stážista/praktikant podpisem této smlouvy potvrzuje, že je ke stáži/praxi zdravotně způsobilý.
5. Stážista/praktikant prohlašuje, že splňuje podmínky bezúhonnosti dle platných právních předpisů.
6. Stážista/praktikant je povinen nosit na viditelném místě identifikační kartu stážisty/praktikanta dle
vnitřních předpisů OCH BK.
IV.

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od …………….…… do ………….…..….
2. Změna smlouvy o stáži/praxi je možná pouze se souhlasem obou smluvních stran. V případě
nenadálých provozních či jiných změn na pracovišti je možné dojednat stáž/praxi v jiné službě
v rámci OCH BK.
V případě, že stážista/praktikant nedodržuje své povinnosti a základní ustanovení tak, jak jsou
definovaná ve smlouvě o stáži/praxi, může vedoucí stáže/praxe stáž/praxi předčasně ukončit.
V tom případě se poměrná část úhrady za stáž/praxi stážistovi/praktikantovi nevrací.
Stážistovi/praktikantovi nebudou hrazeny žádné vzniklé škody, jež by po OCH BK v případě
nedokončení stáže/praxe požadoval.

3. Stážista/praktikant může od smlouvy odstoupit ze závažných důvodů, které mu brání v účasti na
stáži/praxi, zejména z důvodů zdravotních. Tyto důvody je povinen vedoucímu stáže/praxe doložit
způsobem nevzbuzujícím pochybnost.
V.

1. Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží služba OCH BK, kde
stáž/praxe je realizována a druhé stážista/praktikant.

2. Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu všemi smluvními stranami.
3. Změny ve smlouvě jsou možné jen na základě písemných číslovaných dodatků, které musí
podepsat všichni účastníci.

4. Strany se dohodly, že případný spor z této smlouvy se bude řídit platnými českými právními
předpisy.

5. Strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že nebyla uzavřena v tísni ani za
jinak nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
V ………….……..dne…………...…

……………………………..………..

…….………………………………….….

za OCH Blansko
ředitelka Mgr. Jana Sedláková

stážista/praktikant:
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