Informace k souvislé praxi školní rok 2020/2021
 Praxe probíhá od pondělí 17. 5. do pátku 28.5. 2021
 Každý je povinen si zajistit praxi sám, buďto přes rodiče, spolužáky, kamarády, osloví
firmu, nebo využije nabídku školy
 Nabídka školy má letos cca 80 míst, nabídka se bude postupně aktualizovat
 Nabídka bude zveřejněna v průběhu jarních prázdnin prostřednictvím vašich školních
emailů
 Den před jejím zveřejněním bude vyvěšeno upozornění na facebooku školy a v
bakalářích na nástěnce
 Kdo se dřív přihlásí, ten si dané místo ze školní nabídky zajistí
 Přihlašovat se budete pomocí formuláře, nikoliv na můj email!!!
 V případě úspěšného přihlášení se na praxi ze školní nabídky, máte pro tuto chvíli
splněno, až budu mít pro každého z vás připravené smlouvy, ozvu se vám a vyřešíme
společně podpisy na smlouvy
 Nabídka se bude průběžně aktualizovat, je ovšem možné (zejména první dny po jejím
zveřejnění), že se přihlásíte někam, kde již nebude místo, v tom případě, Vám to co
nejdříve napíšu na email, abyste hledali dál …
 Ti co si budou vyřizovat praxi po své linií, si sami zajistí i vyplnění smlouvy a podpis
firmy ve dvojím provedení, poté mi donesou smlouvy ke kontrole a já zajistím
podpisy za stranu školy
 Ti co si budou vyřizovat praxi po své linií, si musí v nabídce školy zjistit, že firma
kterou si sami vybrali, nemá už domluvená místa ve školní nabídce, aby nedošlo
k dublování místa dvěma žáky!!!
 Smlouvy jsou ke stažení na webu školy: Žákům a rodičům – souvislá praxe, nebo je
dostanete k dispozici skrz TU spolu s těmito pokyny
 Smlouvy vyřídíte a mi donesete nejpozději do 9.4. 2021!!!

 Smlouva se uzavírá mezi školou a firmou, vy sami jste jaksi obsahem smlouvy
 Smlouva bude vždy ve dvojím provedením, jedna bude archivována ve škole, druhá je
pro firmu
 Podpisy na smlouvě budou za firmu, za školu a rodiče (a to i u žáků zletilých)
 Praxe je prioritně bezplatná a jak je uvedeno ve smlouvě, v případě, že firma uzná, že
jste pro ni přínosem, zaplatí vám, ale to už jde mimo školu
 Pracovní doba je stanovena na 6 hodin denně, vždy od 7:00 do 13:30 hod., pokud
není dohodnuto jinak (firma si tedy může sama dobu dle potřeby přizpůsobit)
 V současné společenské situaci může být smlouva kvůli epidemiologické situace
zrušena operativně, což je taktéž uvedeno ve smlouvě
 Praxe může vzhledem k situaci probíhat i v distančním režimu
 Jakékoliv dotazy ohledně praxe odpovím na emailu p.pavlova@spseiostrava.cz
nebo mobilu 733 165 149

V Ostravě 5.2. 2021

Ing. Pavlová

