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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Praha  
Č. j.: MSMT-43674/2015-1 

V Praze dne 22. dubna 2016 
 
 

Doporučení  
k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu 
a podmínkách konání praktického vyučování realizovaného na pracovištích 

fyzických či právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související 
s daným oborem vzdělání  

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Doporučení k zabezpečení jednotného 
postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování 
realizovaného na pracovištích fyzických či právnických osob, které mají oprávnění k činnosti 
související s daným oborem vzdělání. 
 
 

Úvodní ustanovení 
 
1. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souladu se zněním § 65 odst. 2 a § 96 

odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 12, § 13 vyhlášky 
č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších 
předpisů Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, 
rozsahu a podmínkách konání praktického vyučování realizovaného na pracovištích 
fyzických či právnických osob, (dále jen „poskytovatel), které mají oprávnění k činnosti 
související s daným oborem vzdělání, (dále jen „doporučení“). 

 
2. Doporučení je určeno ředitelům středních a vyšších odborných škol, zaměstnavatelům 

a dále pro informaci odborné veřejnosti.  
 
3. Součástí tohoto doporučení je vzor Smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického 

vyučování. Vzor slouží pouze jako doporučení a je třeba při jeho využití respektovat 
odlišnosti jednotlivých případů a vůli smluvních stran v rámci obecně závazných právních 
předpisů. 
 

4. Řádně uzavřená smlouva mezi školou a poskytovatelem (poplatníkem) je jednou 
z podmínek postupu podle § 34, § 24 a souvisejících ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.  

  
a. Odpočet na podporu pořízení majetku poskytovatele praktického vyučování pro účely 

odborného vzdělávání v rozsahu 50 a 110 % vstupní ceny majetku podle doby využití 
žáky v souladu s § 34f a 34g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. 
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b. Odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka ve výši 200 Kč za hodinu praktického 
vyučování na pracovišti poskytovatele v souladu s § 34h zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmu.  

c. Zvýšení limitu pro daňovou uznatelnost motivačního příspěvku (stipendia) ve smyslu 
§ 24 odst. 2 písm. zu) zákona č. 586/1992 Sb., z 2 000 Kč na 5 000 Kč měsíčně 
u středoškoláků a z 5 000 Kč na 10 000 Kč u vysokoškoláků.  
 

Odpočet lze uplatnit pouze tehdy, má-li poskytovatel za dané období zdanitelný příjem 
a jen za skutečně doložené hodiny a dobu provozu. Hodiny lze doložit na základě třídní 
knihy a evidence docházky, kterou vede škola ve spolupráci s poskytovatelem. Způsob 
vedení dokladů o docházce je vhodné upravit přílohou ke smlouvě se školou a není součástí 
doporučení. 

 
Podrobnější informace jsou uvedeny v dokumentu „Informace Ministerstva financí, 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu 
k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle 
zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněném 
na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva 
financí. 

 
5. Vzor smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování respektuje: 

a. ustanovení § 65 odst. 2 a 3, § 96 odst. 2 a 3 školského zákona, 
b. ustanovení § 12, § 13 vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání 

v konzervatoři ve znění pozdějších předpisů, 
c. ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, která 

upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance 
a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci. 

 
6. Pod pojmem praktické vyučování se pro potřeby tohoto doporučení rozumí u žáků 

středních škol odborný výcvik, učební praxe, odborná nebo umělecká praxe a sportovní 
příprava a cvičení, pokud svým charakterem naplňují znaky praktického vyučování, a to 
podle jednotlivých oborů vzdělání podle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě 
oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů. Odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava může být 
uskutečňována i v období školních prázdnin po dobu stanovenou rámcovým 
vzdělávacím programem. Obdobně se pod pojmem praktické vyučování pro potřeby 
tohoto doporučení rozumí u studentů vyšších odborných škol odborná praxe.  

  
Čl. 1 

Předmět smlouvy 
 

1. Náležitosti smlouvy mezi školou a poskytovatelem o obsahu, rozsahu a podmínkách konání 
praktického vyučování jsou stanoveny v § 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání 
a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů. Škola a poskytovatel mohou 
ve smlouvě podle konkrétních okolností praktického vyučování doplnit další potřebné 
náležitosti. 
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2. Předmět smlouvy obsahuje: 

a) obory vzdělání a druh činností, které žáci při praktickém vyučování budou vykonávat,  
b) místo konání praktického vyučování,  
c) časový rozvrh praktického vyučování, jeho délku a den jeho zahájení,  
d) počet žáků, kteří se zúčastňují praktického vyučování,  
e) poskytování nástrojů a nářadí používaných při praktickém vyučování a způsob dopravy 
žáků do místa výkonu praktického vyučování,  
f) způsob odměňování žáků za produktivní činnost,  
g) opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při praktickém vyučování, včetně 
ochranných opatření, která musí být přijata, zejména s uvedením osobních ochranných 
pracovních prostředků a k zajištění hygienických podmínek při praktickém vyučování,  
h) podmínky spolupráce pověřeného zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost 
školy a pověřeného zaměstnance poskytovatele, při organizaci a řízení praktického 
vyučování na pracovištích poskytovatele a požadavky pro výkon činnosti pověřených 
zaměstnanců poskytovatele,  
i) ujednání o náhradě nákladů, které poskytovateli prokazatelně a nutně vznikají výhradně 
za účelem uskutečňování praktického vyučování na jeho pracovišti. 
 

3. V případě dělení žáků na skupiny např. lichý týden/sudý týden, dělení žáků na konkrétní 
termín apod., je tuto skutečnost vhodné ve smlouvě uvádět včetně počtu žáků. 
Dle rozvržení praktického vyučování je vhodné uvádět i termíny, včetně termínů, 
ve kterých se praktické vyučování neuskuteční např. z důvodu prázdnin. 
 

4. Praktické vyučování žáků na pracovišti poskytovatele je realizováno pod vedením 
a za dozoru pověřených zaměstnanců poskytovatele (dále jen „instruktor“) ve spolupráci 
s pověřeným pedagogickým pracovníkem školy (učitel odborného výcviku, učitel odborné 
praxe, učitel). 
 

5. Součástí článku smlouvy je vždy prohlášení poskytovatele, že má oprávnění 
k podnikatelské činnosti v oboru, ve kterém bude realizováno praktické vyučování, 
doložené u právnické osoby předmětem podnikání ve výpisu z obchodního rejstříku 
a u fyzické osoby živnostenským listem. 

 
Čl. 2 

Časový rozvrh praktického vyučování  
 

1. Při praktickém vyučování se na žáky v souladu s § 65 odst. 3 školského zákona a na studenty 
v souladu s § 96 odst. 3 školského zákona vztahují ustanovení zákoníku práce, která 
upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance 
a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci.  
 

2. Organizace praktického vyučování žáků na pracovišti poskytovatele se řídí ustanovením 
§ 12, 13 a § 15 vyhlášky č. 13/2005 Sb. 
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3. Organizace odborné praxe studentů vyšších odborných škol na pracovišti poskytovatele 
není vyhláškou č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 
vymezena.  

 
4. Vyučovací jednotkou je v odborném výcviku vyučovací den, který nesmí být v 1. ročníku 

delší než 6 vyučovacích hodin a ve 2. a ve 3. ročníku delší než 8 vyučovacích hodin. 
Dopolední vyučování ve vyučovacím dni začíná nejdříve v 7 hodin a odpolední vyučování 
ve vyučovacím dni končí nejpozději ve 20 hodin. Mezi koncem jednoho vyučovacího dne 
a začátkem následujícího musí mít žáci odpočinek alespoň 12 hodin. 
 

5. V odůvodněných případech může ředitel školy v denní formě vzdělávání určit začátek 
dopoledního vyučování žáků druhých, třetích a čtvrtých ročníků od 6 hodin a konec 
odpoledního vyučování žáků třetích a čtvrtých ročníků ve 22 hodin. Týdenní rozvrh 
praktického vyučování žáků musí být upraven tak, aby mezi koncem jednoho vyučovacího 
dne a začátkem následujícího dne odpočinek žáků trval alespoň 12 hodin. 
 

6. Přestávky v odborném výcviku mají žáci shodně se zaměstnanci poskytovatele v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákoníku práce. Délka přestávek se nezapočítává do doby 
trvání vyučovacího dne. 

 
7. Organizační uspořádání učební praxe, odborné praxe a umělecké praxe stanoví ředitel 

školy obdobně, jako je stanoveno učební uspořádání odborného výcviku. 
 

Čl. 3 
Závazky poskytovatele 

 
1. Poskytovatel se zavazuje k tomu, že žák bude vykonávat pouze práce a činnosti, které 

navazují na příslušný obor vzdělání a s ním přímo souvisí. Dále se doporučuje, aby se škola 
s poskytovatelem praktického vyučování dohodla, že organizační zajištění realizace 
činností při praktickém vyučování žáka jsou škole poskytnuty bezúplatně. Pokud bude 
zajištění praktického vyučování stanoveno ve smlouvě odlišně, musí vždy obsahovat 
ujednání o úhradě nákladů, které poskytovateli vzniknou na jeho pracovišti výhradně 
za účelem uskutečňování praktického vyučování.  
 

2. Poskytovatel na svém pracovišti umožní výkon praktického vyučování. Praktické vyučování 
probíhá v prostorách poskytovatele, které musí vždy odpovídat příslušným hygienickým 
normám. Poskytovatel zajistí žákům možnost využívat prostory a zařízení pracoviště 
včetně šaten a sociálního zařízení. 
 

3. Poskytovatel je povinen vytvořit podmínky pro dodržování zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při praktickém vyučování a zásad požární ochrany. Pracoviště musí být způsobilé 
pro provádění bezpečné práce podle příslušných ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., 
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
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požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a případně i dalších 
obecně závazných právních předpisů vztahujících se k prováděné činnosti praktického 
vyučování, a to tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví žáků a zaměstnanců školy.  
 

4. Poskytovatel přijme opatření k zajištěné bezpečnosti a ochrany zdraví při praktickém 
vyučování, včetně ochranných opatření, která musí být přijata, zejména s uvedením 
osobních ochranných pracovních prostředků a k zajištění hygienických podmínek 
při praktickém vyučování. Poskytne žákům nástroje a nářadí, které budou používané při 
praktickém vyučování, a uvede způsob dopravy žáků do místa výkonu praktického 
vyučování a zpět.  
 

5. Náklady žáků na dopravu do a z případného místa realizace praktického vyučování mimo 
sídlo poskytovatele nebo smluvní místo výkonu praktického vyučování může po dohodě 
obou stran hradit poskytovatel.  

  
6. V případě, že poskytovatel (tento požadavek není promítnut do přiložené vzorové 

smlouvy) výše uvedené povinnosti nedodrží, souhlasí s tím, že škola provede výše uvedená 
opatření na náklady poskytovatele. Poskytovatel uhradí v plné výši pokutu uloženou 
oprávněnými orgány státní správy za porušení právních předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně na pracovišti, bude-li pokuta uložena za správní delikt 
nebo přestupek na straně poskytovatele. 
 

7. Nedílnou součástí smlouvy o zajištění praktického vyučování či odborné praxe, musí být 
úprava podmínek spolupráce pověřeného zaměstnance právnické osoby vykonávající 
činnost školy a pověřeného zaměstnance poskytovatele o řízení praktického vyučování na 
pracovištích poskytovatele a požadavky pro výkon činnosti pověřených zaměstnanců 
poskytovatele.  
 

8. Instruktorem je kvalifikovaný, odborně a morálně schopný pracovník poskytovatele 
k vedení žáků a k dozoru praktického vyučování. S instruktorem může uzavřít poskytovatel 
písemnou smlouvu o vedení žáků. Instruktor úzce spolupracuje s pověřeným 
pedagogickým pracovníkem školy a současně vede nejvýše 6 žáků v souladu s ustanovením 
vyhlášky č. 13/2005 Sb. Zabezpečuje praktické vyučování pro žáky v souladu se školním 
vzdělávacím programem a pro studenty v souladu s akreditovaným programem. 
Bezprostředně odpovídá za průběh praktického vyučování, který spočívá v osvojování si 
základních dovedností, činností a návyků, zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo prací, 
které mají materiální hodnotu. Instruktor ve spolupráci s pověřeným pedagogickým 
pracovníkem školy provádí klasifikaci žáků. Hodnocení by se mělo provádět vždy 
po ukončení pracovního týdne žáků nebo například po splnění přiděleného úkolu. K tomu 
si vede instruktor deník evidence hodnocení a docházky žáků.  
 

9. V průběhu praktického vyučování se žáci řídí pokyny instruktora. (Pozn. dle právních 
předpisů je odpovědnost kromě poskytovatele na instruktorovi.) Odpovědnost jiných 
zaměstnanců není v právních předpisech upravena. Nedoporučujeme v pokynu připouštět 
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možnost dohledu jiné osoby, která není adekvátně proškolená. Doporučujeme, aby 
poskytovatel uzavřel smlouvu na činnost instruktora s více osobami. 
 

10. Po skončení praktického vyučování potvrdí poskytovatel zprávu o průběhu praktického 
vyučování. Na základě dohody mezi školou a poskytovatelem může být součástí zprávy 
zhodnocení praktického vyučování z pohledu žáka i z pohledu instruktora. Na případnou 
žádost školy vypracuje poskytovatel písemné hodnocení práce žáka. 
 

11. Poskytovatel umožní vstup pověřenému pedagogickému pracovníku školy na pracoviště, 
kde praktické vyučování žáků probíhá. Dále poskytovatel umožní vstup do prostor, kde 
probíhá praktické vyučování v rozsahu potřebném pro provedení koordinačních 
a kontrolních činností zástupci školy, zřizovateli školy a České školní inspekci. 
 

12. Po dobu průběhu praktického vyučování nese poskytovatel odpovědnost za bezpečnost, 
ochranu zdraví a hygienu při práci žáka dle ustanovení zákoníku práce. Ve spolupráci 
s pověřeným pracovníkem školy zajistí prošetření příslušnými orgány případné úrazy žáků 
a zajistí nápravná opatření. Pracovní úraz žáka neprodleně oznámí škole a zašle škole kopii 
záznamu o úrazu. 
 

13. Odpovědnost za případné škody způsobené žáky nebo žákům při provádění praktického 
vyučování je upravena v § 391 zákoníku práce. Poskytovatel odpovídá žákovi za škodu, 
která mu vznikla porušením právních povinností poskytovatele nebo úrazem 
při praktickém vyučování či odborné praxi nebo v přímé souvislosti s nimi na pracovištích 
poskytovatele. Toto ustanovení neplatí za předpokladu, že žák svévolně poruší organizační 
pravidla a předpisy BOZP, se kterými byl před zahájením praktického vyučování 
prokazatelně seznámen. Žáci odpovídají poskytovateli za případnou škodu, kterou způsobí 
v průběhu praktického vyučování nebo v přímé souvislosti s ním a to dle příslušných 
ustanovení zákoníku práce. V případě ztráty či zcizení svěřených předmětů je žák povinen 
uhradit náhradu škody. 
 

14. Nezletilé žáky uvolňuje z praktického vyučování instruktor pouze na základě písemné 
žádosti podepsané zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo žáka předá instruktor 
přímo jeho zákonnému zástupci.  
 

15. V případě závažných okolností je poskytovatel oprávněn rozhodnout o tom, že žák nebude 
pokračovat v praktickém vyučování, a to zejména v případech, kdy žák závažným 
způsobem poruší platné a účinné právní předpisy, interní předpisy, s nimiž byl seznámen, 
pravidla slušného chování, docházku v době praktického vyučování a ostatní náležitosti 
upravené smlouvou o zajištění praktického vyučování.  

 
Čl. 4  

Závazky školy 
 

1. Škola pověří zaměstnance školy odpovědného za průběh a realizaci praktického vyučování 
(dále jen „koordinátor“). Koordinátor především zastupuje školu při komunikaci 
se poskytovatelem a poskytuje instruktorovi metodickou pomoc v průběhu praktického 
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vyučování. Ten dále zajišťuje spolupráci pověřeného pedagogického pracovníka školy 
a instruktora a je pověřen kontrolní činnosti průběhu praktického vyučování. 
 

2. Koordinátor vždy před zahájením praktického vyučování předá zástupci poskytovatele 
zápisníky bezpečnosti práce, deníky evidence praktického vyučování, Rámcový vzdělávací 
program a Školní vzdělávací program oboru vzdělání. Součástí předávaných dokumentů by 
měl být plán, který stanoví konkrétní požadované kompetence žáků, kterých má žák 
dosáhnout během praktického vyučování realizovaného v reálném prostředí včetně 
časového rozložení. Materiály mohou být v elektronické podobě. 
 

3. Škola pověří pedagogického pracovníka školy, který úzce spolupracuje s instruktorem, při  
a. realizaci a hodnocení praktického vyučování žáků na pracovišti poskytovatele,  
b. obsahové realizaci odborných témat školního vzdělávacího programu nebo 

akreditovaného vzdělávacího programu,  
c. dodržování bezpečnosti a hygieny práce žáky,  
d. řešení všech dalších případných problémů při chování žáků. 
 

4. Škola ve spolupráci s poskytovatelem zajistí prokazatelným způsobem seznámení 
instruktorů žáků: 
a. se základními pojmy, zásadami a způsoby pedagogické práce s žáky,  
b. s předpisy BOZP, PO, a vyhláškou č. 180/2015 Sb., (vyhláška o zakázaných pracích 

a pracovištích),  
c. s obsahem, způsobech a cílech provádění praktického vyučování žáků,  
d. s obsahem rámcových vzdělávacích programů, školních vzdělávacích programů 

a s organizaci výuky.  
V případě potřeby umožní účast instruktorů na pedagogických a metodických akcích nebo 
poradách školy.  
 

5. Škola uhradí náklady na praktické vyučování v rozsahu prokázaných nákladů 
poskytovatele, které jsou odsouhlasené školou (např. instruktorský příplatek), pokud se 
s poskytovatelem nedohodne jinak. 
 

6. Škola ve spolupráci s poskytovatelem zajistí základní poučení žáků o obecných principech 
zachovávání mlčenlivosti a ochrany dat poskytovatele, se kterými se při výkonu 
praktického vyučování u poskytovatel setkají. Dále poučí žáky o jejich právech 
a povinnostech při praktickém vyučování na pracovištích poskytovatele. Žák podepíše 
prohlášení o mlčenlivosti o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v průběhu pracovního 
vyučování, s výjimkou informací uvedených po dohodě s instruktorem ve zprávě 
z praktického vyučování, poučení o právech/povinnostech při praktickém vyučování 
a poučení o seznámení s pravidly BOZP. 
 

7. Škola vybaví žáka osobními a ochrannými prostředky a pomůckami dle vnitřní směrnice 
školy, pokud se nedohodne s poskytovatelem jinak. Žáci řádně hospodaří se svěřenými 
prostředky a střeží a ochraňují majetek poskytovatele. Vyžaduje-li to druh práce a byli-li 
o tom poučeni, jsou povinni používat pracovní oděv a ochranné pomůcky. 
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8. Škola provádí kontroly způsobilosti pracovních a hygienických podmínek pracoviště 
poskytovatele před podpisem této smlouvy a před zahájením praktického vyučování. 
O provedené kontrole vyhotoví vždy zápis. Veškeré pracovní a kázeňské přestupky řeší 
v souladu se školním řádem a dalšími platnými předpisy z oblasti výchovy a vzdělávání žáků 
na středních a vyšších odborných školách. Škola je oprávněna provést kontrolu docházky 
a náplně činnosti žáků pověřeným zástupcem školy, a to v termínu předem dohodnutém 
s instruktorem. 
 

Čl. 5  
Poskytování odměny za produktivní činnost  

 
1. Podle ustanovení § 122 odst. 1 věty třetí školského zákona je produktivní činností činnost, 

kterou vykonává žák v rámci praktického vyučování na pracovišti poskytovatele a tomu 
tato činnost přináší příjem. Pokud produktivní činnost žáků naplňuje uvedené vymezení, 
mají žáci na odměnu nárok. Za posouzení, zda konkrétní činnosti žáků naplňuje definici 
produktivní činnosti, zodpovídá poskytovatel příp. jím pověřená osoba (instruktor). 

2. Žákům vykonávajícím v rámci praktického vyučování produktivní činnost, náleží za tuto 
činnost finanční odměna. Výše měsíční finanční odměny za produktivní činnost je 
stanovena školským zákonem, kdy v případě délky pracovní doby žáků 40 hodin týdně, 
minimální finanční odměna musí dosahovat alespoň 30 % minimální mzdy stanovené 
nařízením vlády o minimální mzdě. Při kratší pracovní době se může odměna adekvátně 
krátit. Podle § 6 odst. 9 písm. l) zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, jsou příjmy 
za práci žáků a studentů (produktivní činnost) z praktického vyučování a praktické přípravy 
osvobozeny od daní z příjmů. 

 
3. Finanční odměnu za produktivní činnost vyplácí žákům poskytovatel, a to buď 

prostřednictvím školy, nebo přímo žákům. 
 

4. Ceník produktivní činnosti žáků v platném vydání by měl být nedílnou součástí smlouvy 
formou přílohy. 

 
Čl. 6  

Ukončení smlouvy 
 

1. Vzhledem ke skutečnosti, že se počty žáků každým rokem mění, doporučujeme uzavřít 
smlouvu na dobu určitou, tj. jeden školní rok. 
 

2. Platnost smlouvy zaniká uplynutím sjednané doby jejího trvání, písemnou dohodou obou 
smluvních stran, nebo písemnou výpovědí. Každá ze stran by měla být oprávněna dát 
výpověď z této smlouvy, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď má písemnou formu a musí 
být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůtu doporučujeme v délce 2 měsíců a její 
běh počíná prvním dnem po jejím doručení druhé smluvní straně. 
 

3. Smlouvu doporučujeme měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami.  
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4. Doporučujeme ve smlouvě upravit, že v případě porušení zásad bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a zásad požární ochrany, příp. při porušení ustanovení jiných platných 
a účinných právních předpisů, má škola právo odstoupit od smlouvy z důvodu jejího 
podstatného porušení. 
 

Čl. 7  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Výčet náležitostí smlouvy podle § 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb. není uzavřený, a proto lze 

ve smlouvě upravit i další práva a povinnosti smluvních stran za předpokladu, že nebudou 
v rozporu s platnými a účinnými právními předpisy. 

 
2. V oblasti vyššího odborného vzdělávání se prováděcím právním předpisem podrobnosti 

smlouvy nestanoví, její náležitosti jsou však z povahy věci obdobné. 
 
 
 

Mgr. Václav Pícl 
Náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 

 pro řízení sekce vzdělávání 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

 Smlouva o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování 
 
 


