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ORGANIZAČ NI  A Č ASOVÝ  PLA N PRAXI  
ve 2. ročníku dálkového nástavbového studia 

Školní rok 2022/23 

1 Forma praxe   individuální 

2 Personální zabezpečení 
koordinátor odborné praxe Mgr. Sofie Faktorová (KOP) 
hodnotitelé: vyučující odborných předmětů (KAK, BEP, PRA) 
třídní učitelé: třídní učitelé dané třídy (TU) 

3 Časový plán praxe 
TU rozdá žákům formulář Žádost o poskytnutí praxe nebo Žádost o uznání odborné praxe – pokud má 
žák zaměstnání, jehož zaměření je v souladu s oborem, který studuje, může mu být praxe uznána v 
rámci jeho pracovního zařazení (v tom případě si podá žádost o uznání k rukám ředitelky na 
příslušném formuláři). 
 

3.1 Délka praxe 
2. ročník - 10 dnů (nemusí na sebe navazovat) a jeden den praxe probíhá časově v délce 6 hodin (60 
minut) denně.  
Žák odevzdá vyplněnou a poskytovatelem potvrzenou Žádost o poskytnutí praxe nebo Žádost 
o uznání praxe na sekretariát SOŠ do 15.10.2022. 
KOP vyhotoví do 31.10. 2022 smlouvu o poskytnutí praxe, respektive nechá schválit/zamítnout  
uznání praxe ředitelkou školy. 

4 Hodnocení odborné praxe 
Hodnocení odborné praxe od organizace žáci odevzdávají KOP do 15. 5. 2023. 
Protokol z odborné praxe odevzdají žáci KOP v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
faktorova@geukaplice.cz: 
2. ročník - nejpozději do 15.5.2023 
 
Hodnocení odborné praxe bude součástí zkoušky z odpovídajícího předmětu (Bezpečnostní příprava) 
ve 2. ročníku ve 2. pololetí. Pokud žák neabsolvuje odbornou praxi, nebude hodnocen z předmětu 
odpovídajícího předmětu a nemůže postoupit do dalšího ročníku. 
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Hodnocení odborné praxe 

• od 1. 6. 2023 – zástupkyně ředitelky určí hodnotitele praxí podle zaměření praxe 

• 5. 6. 2023 –  prezentace z odborné praxe; . KOP předá Hodnocení a Protokoly hodnotitelům  

• do 9. 6. KOP předá Hodnocení a Protokoly zástupkyni SOŠ 
 
Odborná praxe je povinná! 
 
 
 
Kaplice 1. 9. 2022 
PhDr. Zdeňka Lovčí 
ředitelka SOŠ a SOU Kaplice 
 


