
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizace, /firma/ 

................................................................................................................................ 

potvrzuje, že žák/žákyně Soukromé střední školy DANAÉ, s.r.o., Svídnická 1A/599, Praha 8,  

......................................................................................................., nar. 

..............................................., 

 třída ….……., obor vzdělání 68 – 43 – M/01 Veřejnosprávní činnost, čtyřletá a) dálková, b) 

distanční, c) kombinovaná forma vzdělávání, (zaškrtněte studovanou formu),  absolvoval/a ve 

dnech………………………………….odbornou praxi v naší organizaci v souladu se 

zákonem č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 

13/2005 Sb., (o středním vzdělávání a vzdělání v konzervatoři), ve znění pozdějších předpisů. 

Podle smlouvy o zajištění odborné praxe vykonával žák/žákyně neproduktivní činnost 

v rozsahu 8 hodin denně. 

 

Hodnocení praxe:  1. výborně 
(Vaše hodnocení zakroužkujte) 
    2. chvalitebně 

    3. dobře 

                                              jiné (docházka, chování, atd. .....)  

 

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………… 

 

V Praze dne ...........................................                                   ................................................................ 
                     razítko a podpis 

 
 
 



Dohoda o zajištění odborné praxe žáka 
     
 .................................................................................................................................................. 
  
/dále jen „organizace“/, zastoupená  p. .......................................................................................  
 
a   
 
Soukromá střední škola DANAÉ, s.r.o., Svídnická 1A/599, Praha 8, (dále jen "škola"), 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce č. 
51077, dne 18.1.2002 /dále jen „škola“/,  
 

uzavírají tuto dohodu o zajištění odborné praxe žáků: 
 

1. Organizace zajistí bezplatnou odbornou praxi vykonávanou ve smyslu zákona č. 561/2004 
Sb., (školského zákona), ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním 
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, pro žáka školy : 
 
Jméno a příjmení žáka: ............................................................................ třída: ......................... 
 
nar............................bydliště: ...................................................................................................... 
 
2. Odborná praxe žáka/žákyně se uskuteční v termínu od …….…….do ……………..……. .  
 
3. Obsahově bude odborná praxe zaměřena na práce spojené s činností ..................................... 
 
 ......................................................................................................... /v rozsahu 8 hodin denně/,  
 
od............. do ............ hodin, na pracovišti .................................................................................  
 
4. Vedením a dozorem nad průběhem odborné praxe žáka byl pověřen pracovník organizace 
/dále jen „instruktor“/ 
 
p. ................................................................................................ nar.  .........................................  
 
5. Instruktor zabezpečí seznámení žáka s předpisy o zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci,  včetně ochranných opatření, která musí být při konání odborné praxe přijata, případně 
použití osobních ochranných pracovních prostředků a s povinnostmi vyplývajícími z pracovní 
náplně žáka. 
 
6. Na závěr odborné praxe žáka provede instruktor její vyhodnocení a potvrdí účast žáka na 
praxi. 
 
7. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s účinností                                                       
od ……….………… do ………….…….. . 
 
8. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. 
 
V Praze dne ......................................   
 
 
..........................................................                         .......................................................... 
                      organizace                                                                                        škola 

 
  


