Odborná školní praxe
Odbornou školní praxi na naší škole absolvují studenti čtyřletého denního studia
ve 2. – 4. ročníku. Odborná praxe je v délce dvou týdnů (týden v pololetí) u 3. ročníků
a v délce jednoho týdne u 2. a 4. ročníků.
Odborná praxe je u 2. - 4. ročníku upravena osnovou vycházející z platného ŠVP.
Odborná školní praxe probíhá individuálně nebo praxí zajištěnou školou. Výhodnější pro
studenta i zákonného zástupce je individuální praxe, kterou žák absolvuje u jím vybrané
organizace podle vlastních zájmů a budoucího směřování. Tím, že škola umožňuje
studentům zajistit si praxi individuálně, rozvíjí jejich iniciativu a schopnost prosadit se na
trhu práce.
Škola zajišťuje praxi ve smluvně sjednaných subjektech na dobu neurčitou a je
aktualizována dodatky. S novými smluvními partnery jsou uzavírány nové smlouvy
o vykonání odborné praxe.
Při rozdělování studentů jednotlivým subjektům se přihlíží k jejich studijnímu zaměření
a schopnostem.
Cílem odborné praxe je:
§
seznámit studenty s fungováním konkrétního pracoviště, firmy, úřadu,
§
ověření si vztahu teorie a praxe při praktické aplikaci znalostí a dovedností
získaných především v odborných předmětech vyučovaných na škole,
§
na úkolech zadaných pověřeným pracovníkem nebo zaměstnanci firmy realizovat
své teoretické znalosti.
Individuální praxe je realizována na základě žádosti studenta u subjektu, který si
student sám vybere. Žádost si student vyzvedá u vedoucího odborné praxe.
Žádost musí obsahovat:
- jméno, příjmení a třída studenta,
- termín praxe,
- adresa subjektu,
- předmět podnikání subjektu,
- pracovní náplň studenta,
- jméno, příjmení a kontakt odpovědné osoby za individuální praxi,
- podpis zákonného zástupce.
Žádosti studentů o realizaci individuální praxe schvaluje ředitel školy. Při rozhodnutí
vychází z doporučení vedoucího odborné praxe, pracovní náplně studenta a vhodnosti
ke studijnímu zaměření. Na základě těchto podkladů vedoucí praxe vyhotoví smlouvu,
kterou student nechá podepsat u sjednaného subjektu. Jednu podepsanou kopii student
odevzdá třídnímu učiteli a to minimálně týden před nástupem na praxi. Pracovní doba
v průběhu odborné praxe je 6 hodin denně.
Před nástupem na odbornou praxi obdrží studenti formulář potvrzení o absolvování
odborné praxe. V průběhu odborné praxe budou prováděny ze strany školy kontroly.
V případě zjištění závažných nedostatků musí student vykonat odbornou praxi
v náhradním termínu mimo vyučování.
Po ukončení odborné praxe zpracují studenti závěrečnou zprávu o průběhu praxe, kterou
odevzdají do 14 dnů třídnímu učiteli. Požadavky k závěrečné zprávě obdrží studenti před
nástupem na praxi.
Odpovědnou osobou za realizaci odborné praxe je Ing. Jitka Němcová.

