
Informace

Střední průmyslová škola Třebíč



Proč povinná odborná praxe ?

• Školský zákon č.561/2004 Sb.

• Tento zákon obsahuje RVP – rámcové vzdělávací programy  
tvoří obecně závazný rámec pro tvorbu školních vzdělávacích 
programů ŠVP

• Pro každý obor vzdělávání je vytvořen specifický RVP

• RVP pro učební maturitní obory (L) a pro studijní maturitní 
obory (M) nařizují minimálně 4 týdny odborné praxe za celé 
studium.

• 2 týdny ve druhém ročníku

• 2 týdny ve třetím ročníku
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Seznam tříd
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• Druhé ročníky – AUT2, MEL2, MSK2, ITA2, ITB2, PAU2, 
STR2, ENE2

• Třetí ročníky – PAU3, ITA3, ITB3, STR3, TLA3, TLB3



Odborná praxe – zaměření 

• Každý žák je povinen si zajistit odbornou praxi ve firmě jejíž 
zaměření, aktivita koresponduje s odborným zaměřením oboru.

• Mechanik seřizovač – lisovna plastů, CNC obráběcí stroje, atd. 

• Mechanik seřizovač – prodejna s domácími potřebami x

• Žák si zajistí odbornou praxi v okolí svého bydliště nebo v 
blízkostí školy.
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Termín odborné praxe - příklad

• Žák si zajistí odbornou praxi dle časového rozpisu

• na webu školy - https://www.spst.cz/odborne-praxe 

• Pokud praxe neproběhne dle časového rozpisu, žák nahradí praxi o 
hlavních prázdninách.
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Dokumenty k odborné praxi 

• Potvrzení o budoucí praxi – vyplnit elektronicky !

• Smlouva o praxi - vyplnit elektronicky ! 

• Potvrzení o ukončení praxe a hodnocení

• Výkaz práce

• Všechny výše uvedené dokumenty jsou na webu školy
• https://www.spst.cz/odborne-praxe

• Vyplnění dotazníku – po ukončení praxe bude Vám zaslán na 
školní email odkaz pro vyplnění krátkého dotazníku
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Potvrzení o budoucí praxi
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Potvrzení o budoucí praxi

• Potvrzení nemusí být podepsáno zástupcem firmy, uvádíte 
jenom iniciály firmy a zástupce firmy, s kterým jste praxi 
sjednávali. 

• Vyplněné potvrzení oskenujete (ofotíte) 

a odevzdáte do aplikace Classroom nejpozději do13.3.2023.
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Smlouva o praxi
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Smlouva o praxi

10



Smlouva o praxi
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• Smlouva musí být potvrzena oběma stranami (škola – firma) a 
podepsána žákem, nebo zákonným zástupcem



Smlouva o praxi

• Před nástupem do firmy je nutné vyplnit a podepsat smlouvu o praxi. 

• Text ve smlouvě označený červeně vyplňte potřebnými údaji! 
Vyplnit elektronicky!!!

• Smlouvu vytiskněte 3 krát!!! (firma, student, škola)

• Smlouvu neposílejte k potvrzení emailem. Doneste osobně!!!

• Smlouva musí být potvrzená oběma stranami (škola a firma) 

do 3. 4. 2023!!! 

• Tato smlouva Vás zavazuje k plnění závazku vůči dané firmě 
a škole. Smlouva musí být platná (potvrzená) před nástupem na 
odbornou praxi.
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Smlouva o praxi

• Smlouvu za školu potvrdí vedoucí OV a praxe Petr Kaleta, 

• v případě nepřítomností můžete smlouvu vhodit do schránky 
vedle kabinetu budova P(OV), č. P209 – potvrdím a následně si 
smlouvu vyzvednete osobně.
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Potvrzení o ukončení praxe a hodnocení
Výkaz práce
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• Při nástupu na praxi odevzdáte odpovědnému pracovníkovi 
potvrzení o ukončení praxe a výkaz práce

• Upozorníte a požádáte pracovníka, že poslední den praxe si 
vyzvednete vyplněné dokumenty.

• Tím bude doloženo jakou činnost jste prováděli a kolik hodin jste 
ve firmě odpracovali.

• Vyplněné potvrzení a výkaz práce oskenujete (ofotíte) 

a odevzdáte do aplikace Classroom nejpozději do12.6.2023.



Potvrzení o ukončení praxe a hodnocení
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Výkaz práce
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Kontrola na pracovišti firmy

• Povinností smluvních stran:

• Firma – odstavec 2, bod g.

• SPŠT – odstavec 3, bod b.
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Dotazník

• Po absolvování odborné praxe vyplníte dotazník (google).

• Odkaz pro vyplnění dotazníku bude zaslán opětovně na školní e-mail.

• Dotazník bude obsahovat max. 10 otázek.
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BOZP a pracovní oblečení

• Zaměstnavatel provede školení o BOZP. 

• Pracovní oblečení, pracovní boty nosíte na základě požadavku 
zaměstnavatele. Další potřebné ochranné pomůcky dodá 
zaměstnavatel.

• Nedodržení BOZP může být podnětem k předčasnému 
ukončení odborné praxe ze strany firmy. 
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Omlouvání absence

• Omlouvání absence - předem nahlásit u firmy i ve škole!!!
• Ve škole TU, nebo na OV - Petr Kaleta
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Další informace

• Dodržování pracovní doby, kterou určí zaměstnavatel – max. 7,5 h.

• Dodržování pokynů nadřízeného, slušné chování.

• Jestliže firma s žákem předčasně ukončí pracovní poměr, žák 
odpracuje 10 pracovních dní o hlavních prázdninách ve škole.

• Porušení povinností v rámci absolvování odborné praxe – sankce 
dle školního sankčního řádu.

• V případě neodevzdání potvrzení o ukončení praxe v daném 
termínu, žák nebude klasifikován z OV nebo praxe.

• Informace budu zasílat na školní e-mail a do aplikace 
Classroom!!!
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DŮLEŽITÉ

• Zodpovědný přístup k práci, spolehlivost, pečlivost, preciznost, 
slušné chování je předpokladem k 

ZÍSKÁNÍ BRIGÁDY O PRÁZDNINÁCH A PŘÍPADNĚ I 

PRACOVNÍ POMĚR PO UKONČENÍ STUDIA.
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Děkuji za pozornost.
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