
   Zajištění praktického vyučování/odborné praxe pro žáky a studenty 

  „nepoštovních škol“ – individuální smlouvy 

   POSTUP PRO ŽÁKY/STUDENTY 

 

1. Kontaktovat nejbližší pracoviště České pošty, s.p. 

V případě zájmu žáka či studenta vykonávat bezplatné praktické vyučování/odbornou praxi na 

pracovištích České pošty stačí kontaktovat nejbližší pracoviště České pošty, s.p., a to minimálně 

měsíc před zahájením praxe.  

 

 

2. Poskytnout údaje ohledně plánované praxe 
 

Vedoucí zaměstnanec, nebo jím pověřený zaměstnanec pracoviště, na kterém bude praxe probíhat, 

předá žákovi/studentovi vzory smluv k vyplnění včetně příloh.  

 

POZOR, vlastní smlouvy žadatelů neakceptujeme!  

 

Žák či student poskytne nezbytné údaje potřebné pro uzavření smlouvy o zajištění praktického 

vyučování/odborné praxe: jméno a příjmení, ročník studia, termín, kdy se bude praxe konat apod.  

 

Žák či student bere na vědomí, že: 

 praxe se sjednává pouze na činnosti spadající do první kategorie dle zákona o ochraně 

veřejného zdraví, 

 žáci, kteří nedosáhli věku 18 let, musí před zařazením na praktické vyučování absolvovat 

lékařskou prohlídku u poskytovatele pracovnělékařských služeb České pošty, s.p.  

Pozvánku na tuto prohlídku obdrží od vedoucího zaměstnance.  

 

 

3. K uzavření smlouvy dojde 

 pokud daný útvar/pracoviště bude souhlasit s výkonem praxe, 

 činnosti a práce budou zařazeny do kategorie první dle zákona o ochraně veřejného zdraví, 

a jejichž součástí není činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jiným právním 

předpisem. 

 

 

4. Zajištění podpisu smluvních stran 
 

Schválenou smlouvu ve dvojím vyhotovení předá žák/student k podpisu škole a následně ji vrátí zpět, 

včetně všech nezbytných dokumentů a příloh (viz tabulka níže), vedoucímu zaměstnanci, který zajistí 

uzavření smlouvy.  

 

 

 

 

 

 

 



   Zajištění praktického vyučování/odborné praxe pro žáky a studenty 

  „nepoštovních škol“ – individuální smlouvy 

   POSTUP PRO ŽÁKY/STUDENTY 

 

5. Požadované dokumenty/smlouvy 

 

 

Kopii pojistné smlouvy, popř. potvrzení od pojišťovny pro případ úrazu žáků/studentů vztahující se 

i na případy praxe u jiného subjektu poskytne České poště, s.p. škola prostřednictvím žáků/studentů.  

 

 

Náklady spojené s  vydáním lékařského posudku o zdravotní způsobilosti (např. výpis ze zdravotnické 

dokumentace, další potřebná odborná vyšetření) nese žadatel o zajištění praktického 

vyučování/odborné praxe.  

 

 

 

Bez dodání všech potřebných náležitostí před dnem zahájení praktického 

vyučování/odborné praxe nelze žákům a studentům zajistit praktické vyučování/odbornou 

praxi na pracovišti České pošty, s.p.! 

 

 

Žáci středních škol doloží: Studenti vysokých škol doloží: 

 Podepsanou smlouvu s přílohou 
 Podepsanou smlouvu s přílohami 

 Lékařský posudek v případě žáků mladších 18 let 
 Potvrzení o studiu 

 Kopii pojistné smlouvy pro případ úrazu žáků od 

školy, popř. potvrzení od pojišťovny či smluvního 

poskytovatele pojištění 

 Kopii pojistné smlouvy pro případ úrazu žáků 

od školy, popř. potvrzení od pojišťovny či 

smluvního poskytovatele pojištění 


