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Poučení o praxi pro 2. ročník školní rok 2016/2017    
1/Měření a evidence zvířat – učební praxe – Ing. Čermáková 
2/Dojení – odborná praxe – ZD Chýšť 
3/Chov skotu, ošetřování zvířat  
   Agro Chomutice a.s. a ZD Všestary – odborná praxe 
4/Péče o zájmová zvířata  Centrum ZZ- učební praxe – MVDr. Poldová   
5/Centrum hygienických laboratoří HK – odborná – třída  2.B – laboranti 
6/Odborné praxe v době maturit v místě bydliště žáka 
 
Centrum hygienických laboratoří Hradec Králové 
Typ praxe:         ODBORNÁ 
Téma praxe:      Pomocné práce v laboratoři 
Místo praxe :     Hradec Králové, Jana Černého čp. 361  
Oblečení na praxi : bílý plášť, kalhoty, přezůvky, jmenovka 
Povinnosti žáka             
- před odjezdem na praxi přijít na poučení o praxi  dostanete  bližší informace  

o zodpovědné osobě a činnosti v laboratoři 
- praxi začíná v pondělí v 8. 00 hodin a končí  v pátek ve 14 hodin 
- pracovní doba je od 8 do 14 hodin pondělí až pátek 
- protokol o odborné praxi musíte mít již v pondělí ráno  u sebe, školení   
     BOZP na  místě  odpovědným pracovníkem  
 

Zemědělské  družstvo  Chýšť  
Typ praxe :     ODBORNÁ 
Téma praxe :   DOJENÍ 
Místo praxe:     ZD Chýšť 
Oblečení na praxi         :   pracovní oděv (podle počasí ),  pokrývka hlavy 

                                    holínky nebo pracovní boty, baterka, jmenovka 
Kontaktní osoba           :   hlásit se při příjezdu do Chýšť určené osobě 
Povinnosti žáka             
- před odjezdem na praxi přijít na poučení  o praxi  dostanete  bližší informace  
     o ubytování, stravování a určené zodpovědné osobě 
- odjezd na praxi je  v úterý – první tři hodiny jste ve vyučování do 10.35 hod., 10.40 

– 11.00 hod. oběd, odchod na nádraží,  
- odjezd vlaku do Chlumce nad Cidlinou je v 11.55 hod. z nádraží H.Králové 
- protokol o odborné praxi povezete již sebou, proškolení  BOZP na místě  
     odpovědným pracovníkem  
Příloha  protokolu pro praxi v ZD Chýš ť:  
1. pracovní činnost                                   4. připoušt ění , veterinární pé če 
2. množství nadojeného mléka                  5.  krmná dávka 
3. stav dojnic 
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AGRO CHOMUTICE a.s.  –  farma Staré Smrkovice 
ZD  Všestary  -  farmy  :  Chlum a Neděliště     
Typ praxe :     ODBORNÁ 
Téma praxe :   Ošetřování hospodářských zvířat 
 
Příloha  protokolu  pro odborné praxe -  farmy: 
Zpracujete následující body a popíšete  jednotlivé  dny praxe: 

1. Název pracoviště,místo, datum 
2. Jména vedoucích pracovníků,veterinárního lékaře,zootechniků apod. 
3. Kapacita zařízení,počet hospodářských zvířat – druhy 
4. Plemenná příslušnost chovaných zvířat 
5. Ustájení jednotlivých kategorií 
6. Krmná linka, napájení 
7. Odstraňování výkalů 
8. Ošetřování paznehtů 
9. Veterinární zákroky 
10. Zjišťování říje  
11. Zapouštění 
12. Vyšetření březosti 
13. Porody 
14. Evidence a označování zvířat 
15. Dojící zařízení – typ, příprava k dojení 
16. Příprava dojnice k dojení 
17. Vlastní dojení 
18. Čištění a desinfekce dojícího zařízení 
19.Ošetření a uchovávání mléka po nadojení  
 
Oblečení na praxi         :  školní pracovní oděv (podle počasí ), jmenovka 
                                        pokrývka hlavy, holínky nebo pracovní boty, rukavice,  
Kontaktní osoba           :  hlásit se u vedoucího  farmy při příchodu 
Povinnosti žáka  
- před odjezdem na praxi přijít na poučení o praxi- kabinet D103 
- protokol o odborné praxi povezete již sebou na první den proškolení  BOZP na 

místě odpovědným pracovníkem  
- v odevzdaném protokolu (příloze) budou vypracovány a uvedeny body   

č. 1-19 o daném pracovišti 
Počátek praxí :        pondělí 8.00 
Ukončení praxí :      praxe jsou  týdenní a končí v pátek ve 14 hod. 
Rozsah praxe          vyučovací hodina odborné praxe trvá 60 minut 
Počet hodin             6 hodin denně + 0,5 hod. přestávka 
 
Centrum zájmových zvířat   MVDr. Libuše  Poldová  
Typ praxe :         UČEBNÍ 
Téma praxe :       Ošetřování zvířat v zájmovém centru – školní pracoviště 
Počátek praxí : 
PO,ČT,PÁ od  7.45 do 9.35 hod.  ST, ČT od 9.35 do 11.25 hod. 
Počet hodin:        1 hodina denně  
 
MVDr.Milada Polláková        1.9.2016 
vedoucí praxe  


