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Organizační pokyny k zajištění praxe žáků 3. ročníku oboru Agro 2021/22 
 

V prvním ročníku vykonávají žáci praxi rozvrhovou, skupinovou a individuální. Praxe je 
povinnou součástí výuky; pokud je žák z praxe nehodnocen, nemůže být uzavřena jeho 
klasifikace v daném období (tj. nemůže postoupit do dalšího ročníku). 
 

Praxe skupinová 
šk. rok 2021/2022 

Rozsah 20 dnů praxe skupinové 

Termín termíny budou zveřejněny s minimálně denním předstihem v Bakalářích 

Časový průběh 7:45 až 13:15, sraz ve škole 
 

Praxe individuální 
I. pololetí 

Rozsah, termín  5 dnů, termín stanoven dle rozpisu na nástěnce praktického vyučování 

Pracoviště JK Valašsko Prostřední Bečva 

Časový průběh 7:00 až 13:30, nástup na pracovišti  
II. pololetí 

Rozsah, termín  5 dnů, termín stanoven dle rozpisu na nástěnce praktického vyučování  

Pracoviště Školní hospodářství Hradisko 

Časový průběh 7:45 až 14:15, nástup na pracovišti 
Prázdniny  

Rozsah, termín  10 dnů 

Pracoviště Pracoviště se zaměřením na daný obor studia dle vlastního výběru 

Časový průběh pracovní doba 6h, nástup na pracovišti 
 

Všeobecné pokyny 

Vybavení žáka pevná nepromokavá pracovní obuv (ne tenisky); pracovní oděv (ne rifle) 
včetně pokrývky hlavy; ochrana proti dešti nebo slunci (nepromokavý 
kabát, pláštěnka, klobouk, šátek atd.); pracovní rukavice 

Stravování svačinu si zajištuje žák, možnost obědu ve školní jídelně, v době prázdnin 
je jídelna mimo provoz 

Omlouvání neúčast ve výuce omlouvá bezprostředně zákonný zástupce (žák) zástupci 
ředitele pro praktické vyučování 

Výstup  Smlouva pouze k prázdninové praxi (dvě kopie) – žáci obdrží mailem 
ze školy nachystanou smlouvu, vyplní osobní údaje, nechají potvrdit 
ve vybraném pracovišti a donesou dvě kopie k podpisu do školy – 
před nástupem na praxi (do 31. 5.) 

Žák po ukončení praxe odevzdá do 5 pracovních dnů vypracovanou 
dokumentaci zástupci ředitele pro praktické vyučování: 

 Žák zaznamenává průběh praxe do „Deníku“ a následně jej 
předloží vedoucímu příslušné praxe ke kontrole. 

 Během individuálních praxí předloží na pracovišti dokument 
„Hodnocení praxe“, který si předvyplní a předloží vedoucímu 
praxe, který tam zapíše datum a hodnocení praxe. 

 

Kontakt 

Zástupce ředitele pro 
praktické vyučování 

Mgr. Dagmar Čáňová 

tel. 736107701 
canova@szesro.cz 

 


