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Poučení o praxi  pro  1.ročník školní rok 2016/2017 
 
Praxe se konají  dle rozpisů praxí. Žák nosí vždy jmenovku! 
Pokyny jsou  na nástěnce PRAXE v  I.patře  -  A blok,  u kabinetu č.103. 
 
ODBORNÁ  PRAXE 
1.A, 1.B, 1.C 
1/Téma praxe: Školní stáj – péče o zvířata ve školní stáji 

- nástup v pondělí v 8.00 hodin u stáje a hlásit se u pana Vonáska 
-    školní pracovní oblečení + pevná obuv 
- praxe  trvá  5 dní pondělí až pátek, pracovní den je od 8.00 do 14.00  včetně  pátku tj.  

6 hodin s 0,5 hodinovou přestávkou na jídlo, na oběd do jídelny se převlékáte do civilu 
na případné odpolední vyučování u této praxe se nechodí 

- v protokolu  bude  uvedeno: druhy zvířat, krmná dávka, pracovní činnost 
 

1.A, 1.B, 1.C 
2/Téma praxe: Práce na pozemku a porosty v areálu školy                

- nástup dle rozpisu praxí ráno v 8.00 hodin a u stáje se hlásit  pana Vonáska 
- školní pracovní oblečení + pevná obuv 
- praxe  trvá  1-2 dny dle potřeby, počasí apod. pracovní den je od 8.00 do 14.00  
      tj.  6 hodin s 0,5 hodinovou přestávkou na jídlo, na oběd do jídelny se převlékáte do    
      civilu na případné odpolední vyučování u této praxe se nechodí 
- v protokolu bude uvedena  pracovní činnost 
 

1.A, 1.B, 1.C 
3/Téma praxe: Školky a porosty rostlin – Kukleny 

- na praxi pro vás ze školek přijedou dodávkovým autem a budete na řidiče čekat od 
7.50 hod. u vjezdu do školy pro auta v jednosměrné ulici 

- školní pracovní oblečení + pevná obuv (podle aktuálního počasí) 
- praxe trvá 6 hodin s 0,5 hodinovou přestávkou na jídlo – 1 den dle rozpisu 
- v protokolu bude uvedena: pracovní činnost 
- protokol bude potvrzen pracovníkem školek o účasti – povinnost mít tiskopis 

protokolu s sebou  již ráno na praxi 
 

Individuální praxe v době maturit: 7/  Odborná praxe dle uzavřené smlouvy – v místě bydliště 
 
UČEBNÍ  PRAXE   
4/ Chov prasat   5/ Chov drůbeže  6/Zacházení se zvířaty 
Učební  praxe  jsou vždy  s  odborným učitelem praxe, který tuto praxi i organizuje. 
 
Pokud budete cokoliv k praxi potřebovat, můžete se přijít zeptat každé 
ráno od 7.00  do 7.45  hod. do kabinetu D103. 
 
MVDr.M.Polláková 
vedoucí praxe          1.9.2016 


