Pokyn tajemnice č. 20/2001
Úhrada nákladů spojených s praxemi studentů fakulty sociálních věd

Praxí studentů se rozumí plnění specifických studijních povinností v rámci akreditovaných studijních programů
jednotlivých institutů

Institut je povinen požádat o účelovou dotaci z rozpočtu fakulty na úhradu těchto nákladů na běžný kalendářní
rok.

Úhradou nákladů, spojených s praxemi studentů se rozumí poskytnutí příspěvku na stravování, dopravu a
ubytování za těchto podmínek :

1.

Příspěvek na stravování
Příspěvek na stravování lze poskytnout těm studentů, kteří
a.

vykonávají praxi v průběhu prázdnin, kdy nemohou využívat služeb menzy, nebo

b.

vykonávají praxi v průběhu školního roku v místě, kde není stravování v menze dostupné.

Příspěvek je poskytován ve výši 25,- Kč na oběd a je realizován buď možností zakoupit si na základě
potvrzení vyučujícího stravenky Gastrotur v pokladně fakulty (hodnota 50,- Kč), nebo předložením
potvrzení o zakoupení obědů ve stravovacím zařízení. Na potvrzení od vyučujícího musí být uveden počet
pracovních dnů, po které bude praxe vykonávána. Stravenky Gastrotur hradí student předem při odběru
v ceně 50,- Kč/kus, příspěvek je proplácen při vyúčtování praxe. Příspěvek na stravování je poskytován
pouze za pracovní dny.
2.

Příspěvek na ubytování
Příspěvek na ubytování lze poskytnout těm studentům, kteří vykonávají praxi v místě, kde nemají po
dobu praxe běžně zajištěno ubytování. V Praze po dobu prázdnin mohou být studenti ubytování na
kolejích za poplatek cca 95,- Kč za noc. V případě konání praxe mimo Prahu (a to i v průběhu školního
roku), může být proplacen příspěvek na ubytování do 100,- Kč za 1 noc proti předložení dokladu o
zaplacení ubytování. Příspěvek za ubytování je proplácen i za soboty a neděle.

3.

Příspěvek na dopravu
Příspěvek na dopravu lze poskytnout těm studentů, kteří denně dojíždějí na praxi mimo místo svého
trvalého nebo přechodného bydliště (kolej, podnájem v době studia). Příspěvek lze poskytnout také
studentům, kteří vykonávají praxi mimo místo svého bydliště, ale denně nedojíždějí. V tomto případě lze
příspěvek poskytnout na cestu do místa praxe a zpět po ukončení praxe. V obou případech se příspěvek
rovná plné ceně jízdenek, ty musí student doložit při vyúčtování praxe.
Příspěvek ve výši 100,- Kč měsíčně na místní jízdné lze poskytnout také studentům, kteří vykonávají
praxi v místě bydliště po dobu průběhu prázdnin (příspěvek je poskytován proti předložení potvrzení o
zaplacení kuponu).

Podmínky pro proplacení příspěvku na praxi

Student odevzdá nejpozději do tří dnů po ukončení praxe žádost o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů
spojených s praxí vedoucí ekonomického oddělení. Tato žádost musí obsahovat :

1.

jméno studenta, obor, ročník

2.

bydliště

3.

místo konání praxe, název instituce, kde byla praxe konána

4.

termín konání praxe

5.

jméno vyučujícího

6.

vlastní vyúčtování praxe (přehledně doložit doklady o stravování, ubytování a dopravě)

7.

písemný souhlas vyučujícího a ředitele institutu s proplacením příspěvku na praxi

Tímto pokynem se ruší platnost pokynu tajemnice č. 1/1996.

Pokyn nabývá platnosti dne 1. ledna 2002.

Ing. Zuzana B e n í š k o v á
tajemnice

