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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.

Školský zákon č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upřesňuje pravidla výkonu
praktického vyučování a praktické přípravy ve středním a vyšším odborném vzdělávání. Sjednocuje
právní úpravu v posuzování produktivní činnosti ţáků a studentů a poskytování odměny za tuto
činnost. Nerozlišuje jiţ mezi ţáky středních odborných škol a ţáky odborných učilišť.
Druh činností, které budou ţáci vykonávat, musí být v souladu s příslušným vzdělávacím
programem. Na ţáky a studenty se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce,
která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví, odpovědnost za škodu způsobenou
ţákům a ţáky. Ţák ani student není při výkonu praktického vyučování zaměstnancem subjektu.
Z hlediska ekonomického je produktivní činnost ţáka prací a tudíţ mu za ní náleţí odměna.
Poskytování odměny nelze podmínit tvorbou zisku.
V období jarních a podzimních praxí provádí naši studenti praxe jak v našem středisku školního
polesí, tak u cizích organizací. U cizích organizací je tato práce ošetřena smlouvou.
V zařízení školního polesí je odměna ţákům za vykonanou produktivní činnost vyplacena v měsíci,
ve kterém tato činnost byla vykonána. Podklady pro zpracování a vyplacení odměny vypracuje
vedoucí školního polesí, který zodpovídá za provedenou práci. Tyto podklady předá do mzdové
účtárny a ta pak následně zodpovídá za správné zpracování a vyplacení dle platných mzdových
předpisů. Jelikoţ ţáci provádějí práce, na které by středisko muselo najmou pracovníky, je tato
odměna zaúčtována na nákladových účtech hospodářské činnosti střediska školního polesí.
Ţák vykonávající činnost u jiné organizace je odměňován za tuto práci přímo organizací, ve které
tuto činnost prováděl. Poskytování odměny za produktivní činnost ţáků právnické osobě
vykonávající činnost školy by představovalo bezdůvodné obohacení. Můţe však dojít k příkazní
smlouvě mezi oběma stranami, kdy se škola zaváţe, ţe zajistí vyplacení odměny ţákům
poskytované jinou organizací, dle podkladů a finančních prostředků, které jim organizace dodá,
jako sluţbu. O těchto finančních prostředcích nebude škola účtovat na účtech výnosů a nákladů, ale
prostřednictvím zúčtovacích vztahů jako o tzv. cizích prostředcích.

Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
ekonom
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2. kontrolách provádí písemné záznamy.
3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 1.9.2005
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2007
V Hranicích dne 1.4.2007

Ing. Miroslav Kutý
ředitel školy

.

