Výňatek z Vnitřního pravidla č. 6/2008/VP – pro působení
fyzických osob, které nejsou v pracovně právním vztahu
s Domovem Sluníčko
„ Laboratoře a knihovny, sály a kolonády, klenutí a učené přednášky –
to vše nebude k ničemu, bude-li chybět moudré srdce a vidoucí oko.“

5. PRAXE STUDENTŮ

l. Odbornou praxi v Domově Sluníčko studenti absolvují na základě smluvních
vztahů mezi domovem a příslušným školským zařízením („Dohody o zabezpečení
průběžné praxe“ a „Smlouvy o zajištění odborné praxe“). Součástí „Dohod“ a
„Smluv“ jsou ustanovení, která jasně vymezují povinnosti smluvních stran, včetně
náplně činnosti studentů a závěrečného hodnocení.
2. Povinnosti smluvních stran
2.1.
Povinnosti školy
2.1.1. Škola zabezpečí, aby studenti byli před nástupem na praxi připraveni na její
výkon po
teoretické stránce.
2.1.2. Škola zajistí, aby všichni studenti byli seznámeni se zákonem číslo 101/2000
Sb. o ochraně
osobních údajů a povinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o
kterých se dozví v souvislosti s výkonem praxe, a to jak v průběhu praxe, tak po jejím
skončení.
Písemné prohlášení studenta o seznámení se zákonem č. 101/2000 Sb. a slib
mlčenlivosti bude založen ve škole, student jej na vyžádání předloží pověřenému
zaměstnanci Domova Sluníčko.
2.1.3. Škola zajistí, aby všichni studenti byli seznámeni s tím, že odpovídají za
škodu, kterou
v průběhu praxe způsobí uživatelům služby nebo Domovu Sluníčko . Prohlášení o
tomto poučení bude založeno ve škole, student jej na vyžádání předloží pověřenému
zaměstnanci Domova Sluníčko. Škola upozorní studenty na možnost sjednání
smluvního pojištění odpovědnosti za škodu.
2.1.4. Škola zajistí, aby studenti byli vybaveni vlastním pracovním oděvem, obuví a
jinými
pomůckami, je-li toho na pracovišti Domova Sluníčko zapotřebí.
2.2. Povinnosti Domova Sluníčko
2.2.1. Odbornou praxi zajišťují manažer kvality a manažer zdravotního útvaru.
Garanty praxí a odborných dohledem jsou pověřeni zkušení zaměstnanci obou z
výše uvedených pracovišť, kteří po ukončení praxe provedou hodnocení studentů.
2.2.2.
Domov Sluníčko umožní studentům přístup na pracoviště, kde bude
vykonávána praxe a pověřený zaměstnanec jim poskytne potřebné informace a
podklady.
2.2.3. Domov Sluníčko umožní přístup na pracoviště, kde student absolvuje praxi,
pracovníkovi školy, pověřeného výkonem supervize odborné praxe.

2.2.4. Domov Sluníčko zajistí studentům pracovní a hygienické podmínky a nabídne
jim možnost stravování za úhrady platné pro cizí strávníky.
2.2.5. Pověřený zaměstnanec Domova Sluníčko (provozně technický vedoucí)
proškolí studenty o předpisech z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
požární ochrany.
3. Seznam školských zařízení, se kterými jsou uzavřeny „Dohody“ či „Smlouvy“ :
 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální
Karasova ulice, Ostrava – Mariánské Hory
 Ostravská univerzita, Fakulta sociálních studií, Fráni Šrámka 3, OstravaMariánské Hory
 Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Syllabova 19, Ostrava – Vítkovice
 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, kabinet pedagogických praxí,
Reální 5, Ostrava 1
 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola
Jeremenkova 2, Ostrava – Vítkovice

„JAK TO VIDÍM JÁ“
ZPĚTNÁ VAZBA ABSOLVENTA ODBORNÉ PRAXE/STÁŽE
1. Jak na Vás působí prostředí Domova Sluníčko?

2. Je podle Vás služba poskytována v souladu s veřejným závazkem?
(poslání, cíle, zásady)

3. Splnila praxe vaše očekávání? (komunikace s týmem, ověření teoretických poznatků
v praktických činnostech)

4. Vaše podněty ke zkvalitnění námi poskytované sociální služby?

Děkuji za vaše odpovědi.
Pavla Sýkorová
Vedoucí útvaru sociální a přímé péče
Domova Sluníčko

