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uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 51 zákona č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o odborné praxi studenta:

						I.

Předmětem této dohody je zajištění souvislé a odborné praxe 

studentky/studenta 

jméno:		………………………………..
učo:			………………………………..
r.č.:			………………………………..
tvalé bydliště:	………………………………..

studujícího na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity 

na pracovišti MZM Etnografického ústavu:			…………………………………………..
v době 							od ……………… do ……………….
v délce pracovních dnů: 					……………………………………………

						II.

Za obsah, program a průběh praxe, včetně závěrečného hodnocení odpovídá za MZM  pracovnice Etnografického ústavu MZM:

Jméno:
Funkce:

Za školu je odpovědným pracovníkem :

jméno:
funkce:
katedra:


						III.

S výjimkou shora uvedeného studenta a odpovědného pedagoga nejsou žádní další studenti či zaměstnanci školy oprávněni bez souhlasu vedoucí Etnografického ústavu oprávněni zdržovat se v prostorách MZM. Škola nese plnou odpovědnost ze případné škody či újmy na majetku nebo zdraví studentky / studenta v průběhu praxe.


						IV.

MZM je povinno umožnit souvislou praxi studentky / studenta ve výše uvedeném oddělení MZM a poskytnout škole potřebnou součinnost a pomoc při zajištění a průběhu praxe tak, aby nebyl narušen běžný chod daného pracoviště.

						
						 V.

Studenti vykonávají praxi bezplatně (studenti nebudou odměňováni).

Tato dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý má platnost originálu, 3 obdrží MZM, 1 škola.

Smlouva se uzavírá na dobu předpokládané doby trvání praxe uvedené v č. I.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem začátku výkonu praxe studenta. 

Stany si smlouvu přečetly a prohlašují, že jejímu obsahu rozumí a svobodně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 




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

 



………………....…………………………   				………………………………………………….          					
  PhDr. Mgr. Martin Reissner   	          		    doc. PaedDr. Hana Babyrádová, Ph.D.
     	 ředitel MZM						           KVV PdF MU
							
									 


