
 

 

 

Kurz sociálních kompetencí student ů VII 
 

 Podle učebního plánu a plánu práce absolvují studenti ve dnech ………………. kurz sociálních 
kompetencí v rozsahu 60 hodin. Kurzu bude předcházet úvodní seminář v ………….. (10:40 – 14:00 
hod) v kmenové třídě, kurz bude zakončen jednodenním seminářem v …………… tamtéž. Na závěr 
kurzu studenti shrnou své zkušenosti v písemné seminární práci formou úvahy, která je součástí 
povinných slohových prací v českém jazyce. 
 
Cíle kurzu:  

• Seznámit studenty s  problematikou sociální práce 
• Vlastní praxí ověřit obsah sociální práce  
• Vžít se do psychologie lidí, kteří jsou klienty sociálních zařízení 
• Naučit studenty chápat problémy lidí, kteří potřebují sociální péči, naučit se s nimi 

jednat a účinně a neformálně jim pomáhat. 
 
Vedoucí kurzu: 
  …………………….. 
 
Pedagogi čtí vedoucí praxe: 
  …………………….. 
  …………………….. 
  …………………….. 
  …………………….. 
 
Odborní vedoucí praxe : 

stanoví sociální zařízení 
 
Další údaje: 

• Praxe studentů je s jednotlivými ústavy sociální péče zajištěna smluvně 
• Studenti podepisují slib mlčenlivosti o osobních a citlivých údajích osob, se kterými se 

během praxe seznámí 
• Organizace, ve které je praxe vykonávána, zajistí studentovi odborného vedoucího 

praxe, jehož pokyny je student povinen dodržovat.  
• Studenti jsou povinni dodržovat pokyny BOZP, PO a další vnitřní předpisy pracoviště, 

dohodnutou pracovní dobu apod. S těmito údaji je před začátkem praxe organizace 
seznámí. 

• Pracovní doba studenta je 6 hodin denně, hodinu začátku praxe určuje organizace 
podle svých specifik. 

• V průběhu praxe si studenti vedou deník praxe. 
• Praxe je vykonávána oboustranně bezplatně. 
• Škola odpovídá svým studentům za případné škody na zdraví a jiné škody, které by 

při výkonu odborné praxe na pracovišti utrpěli. 
• Studenti jsou během výkonu praxe studenty školy a podléhají jejímu vnitřnímu řádu a 

dalším předpisům. 
• Každou případnou nepřítomnost je student povinen oznamovat odbornému i 

pedagogickému vedoucímu praxe 
• Studenti jsou povinni ke klientům sociálních ústavů přistupovat laskavě a citlivě, 

dodržovat etické normy. 
• Jakékoli problémy student ihned hlásí odbornému i pedagogickému vedoucímu   
• Na závěr odborný vedoucí praxe provede se studentem vyhodnocení praxe. 

 
 
 
 
V ……………… dne ………….     …………………………….. 

                                                                              ředitel školy 

 



 

 

 

Dohoda o zajišt ění sociální studentské praxe  
 

Škola…………………………………………………………………….. 
zastoupená(é)  ředitelem(kou) ………………………………… 
 

a 
 

……………………………………………………………………………………. 
(název a sídlo organizace) 

 
zastoupený(á) ředitelem(kou) p……………………………………………… 

uzavírají dohodu o zabezpečení sociální praxe studentů. 
 
 

I. 
Předmět dohody 

 
Předmětem dohody je zajištění a realizace sociální praxe studenta(ky)  
…………………………………………, rodné číslo …………………………,  který(á) 
vykoná sociální praxi  v ………………………………………………. 

(název organizace) 
 

a to v termínu  ……………………………………. v rozsahu 60 hodin za uvedené 
období. 

  
 

II. 
Povinnosti smluvních stran 
Škola: 
• pověřila ………………………..jako středoškolského učitele odpovědného za 

koncepci praxe, teoretickou přípravu studentů a vyhodnocení průběhu sociální 
praxe 

• pověřila svého zaměstnance – středoškolského učitele (středoškolskou 
učitelku)……………… ………………………… telefon číslo: ……………. 

     pedagogickým vedoucím praxe studenta(ky) na uvedeném pracovišti 
• zajistí informování pracoviště o cílech sociální praxe (viz příloha) 
• zajistí předání úkolů studentovi pro sociální praxi 
• seznámí studenta s jeho povinnostmi, jimiž jsou zejména: 

o zachování mlčenlivosti o osobních a citlivých údajích, s nimiž se seznámí 
během praxe (podepsaný slib mlčenlivosti ve škole) 

o dodržování etických norem 
o dodržování pokynů BOZP a PO či dalších vnitřních předpisů na daném 

pracovišti 
 
 
o dodržování dohodnuté docházky studenta na pracoviště 

 
 
 



 

 

 

Organizace: 
• zajistí studentovi odborného vedoucího praxe z řad svých zaměstnanců 
• seznámí studenta s pracovištěm či pracovišti, kde bude praxe prováděna, a 

poskytne jim potřebné informace 
• seznámí studenta s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

provozním řádem a dalšími vnitřními předpisy pracoviště 
• poskytne studentům na dobu praxe nezbytné ochranné pracovní pomůcky 
• zabezpečí odbornou sociální praxi studenta, tzn.zaměstnávat studenta pracemi 

v souladu s požadavky školy v návaznosti na potřeby vlastního provozu 
pracoviště 

• umožní studentovi pracovat se spisy o klientech, účastnit se rozhovorů s klienty, 
návštěv v rodinách klientů apod.. V souvislosti s touto činností bude student 
oprávněn se seznamovat v nezbytném rozsahu s osobními údaji o klientech a to 
včetně citlivých osobních údajů o klientech. 

• spolupracuje se školou 
• po ukončení praxe vypracuje písemné hodnocení studenta, které předá 

studentovi (tiskopis předá student na začátku praxe) 
 
 

III. 
Ostatní ujednání 

• Praxe je vykonávána oboustranně bezplatně. Mezi studenty a pracovištěm 
nevzniká pracovní ani jiný obdobný poměr, jejich vztahy se neřídí Zákoníkem 
práce. 

• Škola odpovídá svým studentům za případné škody na zdraví a jiné škody, 
které by při výkonu odborné praxe podle této dohody na pracovišti organizace 
utrpěli. 

• Studenti jsou během výkonu praxe studenty školy a podléhají studijnímu řádu 
školy. 

• Tato dohoda zaniká splněním předmětu dohody. Může zaniknout i dohodou 
smluvních stran nebo odstoupením od dohody, jestliže některá ze stran 
porušila ustanovení této dohody. 

• Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 
jedno vyhotovení. 

• Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran. 
 
 
 
 
 
 
 
V ………………... dne ……..               V ………………dne…..….. 
 
          razítko a podpis                                                           razítko a podpis 
 
 
 

 



 

 

 

List docházky studenta na sociální praxi 
             

Jméno a p říjmení studenta:              

Pracovišt ě:                  
             

Datum praxe                     
Přítomnost (/, 
-)                     
             
Celkem odpracovaných dnů:      Pracovní doba studenta činí 6 hodin denně. 

Počet absencí:              
             
Poznámky:            
             
             
             

Hodnocení praxe studenta 
             
Přístup ke svěřeným osobám:          
             
             
             
Respektování pokynů vedoucího praxe:         
             
             
             
Docházka na pracoviště:          
             
             
             
Kreativita při plnění pracovních povinností:         
             
             
             
Samostatnost při práci (příp. nutnost kontroly):        
             
             
             
Celkové hodnocení praxe studenta:         
             

   

 
 
 
          

             
V …………………… dne ……………………..  …………………………………… 
         podpis vedoucího praxe 


