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Pravidla pro praktické vyučování 

 

1. Svým vystupováním žák reprezentuje školu a smluvně zajištěná pracoviště.   

2. Jste povinen (a) nosit předepsané oblečení a být upraven(a) podle pokynů daného pra-

coviště. 

 

3. Dodržujte přesně daný rozpis praktického vyučování, předejdete tím zmatkům a nepří-

jemnostem. Praktické vyučování začíná na předem určeném pracovišti, cesta 

z domova na pracoviště a zpět, není součástí výuky. 

 

4. Nezapomeňte, že doba začátku praxe je začátkem pracovní doby, nikoliv příchodu na 

pracoviště!! Hodina praktického vyučování trvá 60 minut!!! 

 

5. Nezapomeňte, že pracujete ve službách. Vaší povinností je odpracovat jeden víkendo-

vý den na daném pracovišti (při pětidenním pracovním týdnu). 

 

6. Při nástupu na praktické vyučování se hlaste u zodpovědného pracovníka, který Vás 

má na starosti, svoji přítomnost stvrďte podpisem. 

 

7. Pro klasifikaci předmětu učební praxe musíte mít splněno 85 % docházky.                

 

8. Jste-li nemocní nebo se z vážných rodinných důvodů nemůžete na pracoviště dostavit,  

prokazatelně se omluvte před začátkem pracovní doby telefonicky kompetentní osobě 

(škola a pracoviště), na pracovišti s vámi počítají a musí situaci řešit. 

 

9. Jste povinni v příslušném roce splnit minimálně tolik dnů souvislé praxe, kolik je uve-

deno v učebním plánu. Souvislá praxe je součástí učebního plánu a její splnění je 

podmínkou úspěšného dokončení ročníku. 

 

10. Omluvení souvislé praxe je možné pouze na základě lékařského potvrzení.   

   

11. Neodpracovanou dobu souvislé praxe musíte nahradit nejpozději do ukončení klasifi-

kačního období, a to výhradně v provozu určeném školou, dle potřeb dané provozov-

ny. Veškeré změny souvislé praxe řeší zástupkyně ředitele.   

 

12. Veškeré návrhy, nápady, poznatky, připomínky jsou vítány! Nebojte se je sdělit včas 

zástupkyni ředitelky pro praxi Bc. Marii Holovské (tel.: 732 544 923). Pokud nemám 

informace o problému, nemohu jej řešit!   
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