
StŤední škola informačních techno|ogsi, s.r.o.
Pionfr& 2a69, Frf dek-Místek

DOHO DA
o zajištěnibezplatlré odborné pÍaxe studentu denního studia

Škohi rok: 2019 /2a20

Název oboru: 1.8-20-1\rll0]. Informační technologie'Počítačové qystémy
studijní ročník: II.

}méno studenta(ky): ....O..oo.....o........o....................o..o...........o...o...... '........o..o....o.....o.............

datum narození3.............oo......................o..... '................oO....o......o...o..... '.........o...........o..o.....

bydliště:

Dohoda se uzavfuámezi:

1. StŤední školou informačních technologi, s. r. o.
Frjrdek-Místek, tŤ. PionyŇ 2069
IČo: 25378767

zastoupenou: Mgr. Radanem Nachmilnerem, Ťeditelem
(dále jen SŠ INFOTECH, s.r.o.)

I.
Dohoda se vzavfuáve věci odborné praxe studentú

il.
Povinnosti sŠ wroTEcH' s. Í. o.:

-]'. Vypracovat rámcovy obsah zaměŤení odborné praxe studenfu a kontrolní list
sfudenta.

2. Poučit sfudenty o povinnostech praktikanta včetně zásad bezpečnosti v době
odborné praxe.

2.



organizace poskytui{í odboÍnou praxi se zavazuje:

1. Poskytnout studenfum seznámení s obsahovou náplní a činností organizace.

2. Podle možností a potŤeb otgarizace zaměŤit praxi sfudent na plnění konkrétních
rikolti v rámci pŤedloŽené obsahové náplně.

3. UmoŽnit pověŤenému pedagogickému pracovníkovi SS INFOTECH, s.r.o.
konťrolu studentri.

4. Provést pŤed zahájerum souvislé praxe proškolení o zásaďáchbezpečnosti práce.

5. V pŤípadě problém s praktikantem inÍormovat školu na telefonních číslech:
59517 2008, 5951 7 2004, e-mail: kotuczova@ssinfotech.cz

skola@ssinfotech.cz
6. Určit kontaktní osobu, se kterou bude moci škola domluvit kontrolu studenta.

Jméno tel.: e-mail:

ilI.
Kažďy student je povinen absolvovat souvislou čtrnáctidenní odbornou praxi

a dodtžovat pracovní dobu uved.enou v odstavci IV. této smlouvy. PŤi nesplnění této
podmínky, nebude student ovi uzavŤen ročník.

Nemtiže-li se studen ričastrrit praxe z váŽnych zdravotních drivod
(podloženj.ch lékďskou zptávou) musí informovat o této skutečnosti Ťeditele školy,
ktery rozhodne o náhradní formě praxe.

IV.
Dohoda se uzav7tá na dobu určitou od 1..6. do !2.6. 2020 s možností jednostranné
vypovědi. Pracovní doba pro sfudenty i" 7 hodin (7,0a - 14,00h). V pŤípadě ripravy
pracovní doby je student povinen tuto skutečnost ihned nahlásit Ing.Yvetě
Kotuczové, ved.. odbornych praxí.
Dne 15.6.2020 (po) odevzdáni závérečné zptávy z odborné praxe ve škole.

Dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichŽ po jednom vyhotovení
obdtŽikažďá ze smluvních stran.

Ve Frydku-Místku dne: ]-8.rinora.2020.

INFOTECH, s. r. o. za otgarrrzact


