Pokyn k odborné praxi studentů 3. VA ve školním roce 2020/2021
v případě mimořádných okolností
Odborná praxe je součástí učebního plánu VOŠ CR a je hodnocena formou "klasifikovaného zápočtu". Řádné
absolvování odborné praxe, jejíž průběh je doložen řádně vyplněným a potvrzeným hodnotícím listem
je podmínkou ke konání absolutoria. Praxe se koná v délce 16ti týdnů v letním období 3. ročníku v termínu
od 1. 2. - 21. 5. 2021. Smlouvy o praxi budou uzavřeny písemně nejpozději do 20. 11. 2020. Podklady
k uzavření smluv o praxi odevzdají studenti na studijním odd. VOŠ nejpozději do 6. 11. 2020.
Vzhledem k budoucímu vývoji epidemiologické situace v České republice, která může nastat, je možné,
že někteří studenti nebudou moci vykonat dlouhodobou souvislou praxi ve 3. ročníku VOŠ v plném rozsahu.
Bohužel nejde předpovědět přesný vývoj, ani jaká opatření a směrnice vydá MŠMT (např. prodloužení
1. termínu konání absolutoria do konce srpna), proto tento pokyn bude průběžně aktualizován v závislosti
na aktuální situaci.
Student má povinnost okamžitě nahlásit v sekretariátu školy jakékoliv změny týkající se průběhu jeho praxe
(např. nemoc nebo karanténa studenta, uzavření podniku CR). V těchto případech následují níže uvedená
opatření:
A. Uzavření podniku cestovního ruchu, kde student vykonává praxi
Vykonání odborné praxe v jiném podniku cestovního ruchu







Student neprodleně informuje studijní odd. VOŠ o aktuální situaci na pracovišti.
Student v nejkratším možném termínu, v součinnosti se studijním odd. VOŠ, zajistí možnost praxe
v jiném podniku CR.
Student dodá na studijní odd. VOŠ podklady pro uzavření nové smlouvy o zajištění dlouhodobé odborné
praxe.
Studijní odd. VOŠ ukončí odbornou praxi v uzavřeném podniku CR dohodou o výpovědi smlouvy o
zabezpečení dlouhodobé odborné praxe z důvodu uzavření podniku CR v důsledku karantény či jiných
epidemiologických opatření.
Studijní odd. VOŠ na základě nových podkladů pro uzavření smlouvy o odborné praxi vystaví novou
smlouvu o zajištění dlouhodobé odborné praxe na novém pracovišti v trojím vyhotovení.
Student zajistí podpis pověřeného zaměstnance podniku CR a razítko na smlouvě o praxi v novém
podniku CR. Jedno potvrzené vyhotovení smlouvy neprodleně doručí na studijní odd. VOŠ

Absence na odborné praxi v celé délce jejího trvání (16 týdnů) nesmí překročit 20%, tzn. maximálně 15 dní.
V případě překročení povolené absence následují tato opatření:
1.

Uznání již vykonané činnosti v podniku CR během studia na VOŠ CR.
Tuto činnost student doloží řádně vyplněným hodnotícím listem s uvedením termínu vykonávané
činnosti.
Ředitel školy může studentovi uznat a započítat do praxe činnosti, které student vykonával náhradním,
prokazatelným způsobem v podniku cestovního ruchu během celého studia na VOŠ CR (musí být
uvedena doba trvání a termín konání činnosti a celkový počet odpracovaných hodin).
Pokud bude studentovi tato činnost uznána a celkový počet odpracovaných dní (resp. hodin) bude
splňovat předepsaný rozsah, nemusí student vypracovávat mimořádnou zprávu z praxe a hodnocení
praxe bude uděleno na základě hodnotícího listu z podniku cestovního ruchu.
Pokud student nebude mít uznán daný počet odpracovaných dní (resp. hodin) musí vypracovat
mimořádnou zprávu z praxe.

Uznaná činnost v podniku cestovního ruchu se nesmí shodovat s uznanou praxí v letním období školního
roku 2019/2020 (tzn., že se nesmí shodovat termín konání činnosti).
2.

Vypracování mimořádné zprávy z praxe.
Mimořádná zpráva z praxe nahrazuje část dlouhodobé odborné praxe, která z objektivních důvodů
nemohla být v plném rozsahu vykonána na smluvním pracovišti.
Vypracování mimořádné zprávy z této praxe bude v rozsahu minimálně 10 stran na PC bez příloh.
Předepsaná osnova zprávy z praxe:


Charakteristika zařízení, kde byla praxe konána (organizační a profesní struktura, poslání
podniku, poskytované služby).



Popis pracovišť (jejich pracovní náplň, dělba práce, organizační členění atd.).



Vlastní práce studenta na praxi, analýza poznatků a zkušeností z praxe, studentovo hodnocení
praxe, vyvození závěrů při aplikaci konkrétních praktických zkušeností v návaznosti na teoretické
znalosti získané dosavadním studiem.



Řešení vybraného konkrétního problémového úkolu z nabídky témat, která mu stanoví škola.
Každý student si vybere jedno téma, které bude aplikovat na konkrétní podnik, kde byla konána
odborná praxe. Problémový úkol bude zpracován v rozsahu minimálně 5 stran.

Termíny pro odevzdání mimořádné zprávy z praxe, či pro odevzdání podkladů pro uznání již vykonané činnosti
v podniku cestovního ruchu budou včas zveřejněny v závislosti na aktuální situaci.

B. Nemožnost vykonání praxe z důvodu karantény či nemoci studenta
V případě, že student nevykoná praxi v celém rozsahu z důvodu nařízené karantény, či onemocnění a tato
absence bude v maximální délce 15 dní, student odevzdá na studijním odd. VOŠ doklady od lékaře a řádně
vyplněný hodnotící list.
V případě, že absence bude delší než 15 dní, bude muset student chybějící praxi nahradit uznáním již vykonané
činnosti v podniku CR během studia na VOŠ CR nebo vypracováním mimořádné zprávy z praxe (viz. body 1. a 2.).

V Karlových Varech dne 9. 9. 2020

Mgr. Martin Capek
zástupce ředitele školy

