
ODBORNÉ PRAXE ŽÁKŮ 1., 2. a 3. ROČNÍKŮ OBORU LESNICTVÍ 
 

Odborná praxe u zaměstnavatele pro 1. - 3. ročník oboru lesnictví (denní i dálková forma) se 
koná od 15.5. – 26. 5. 2023  
  

Cílem praxe je seznámení žáků s organizacemi lesního hospodářství nebo zahradnictví a 
činností, které tyto instituce zajišťují. Žáci by se měli během praxe seznámit se základními 
pracovními činnostmi a povinnostmi na pracovních pozicích, na které mohou po ukončení 
studia nastoupit. 
 

POVINNOSTI ŽÁKA 

1. Spojit se s pověřeným pracovníkem, kterého jste uvedli na podkladech pro uzavření 
smlouvy, domluvit se s ním na hodině a místě setkání první den odborné praxe; případně 
podmínkách provozu (nošení roušek, používání dezinfekce a pod.). Řídit se RÁMCOVÝMI 
POKYNY pro konání a hodnocení praxe. 

2. Po celou dobu praxe zapisovat do DENÍKU, který odevzdáte nejpozději do 12. 6. 2023 – 
JUDr. Anetě Vadovičové (osobně, poštou, do kabinetu nebo sekretariátu školy - označit obálku 
DENÍK PRAXE), popř. v elektronické podobě na služební e-mail: vadovicova@slszlutice.cz - 
nutně musíte zachovat všechny parametry vedení deníku, které jsou společně se vzory deníku 
také uvedeny na webu školy. 

3. Poslední den praxe si nechat potvrdit (podpis, razítko) formulář "Hodnocení - 
zaměstnavatel", který jste obdrželi mailem (pokud jste ho dali k dispozici), popř.  si ho můžete 
stáhnout z webu školy, Tento formulář odevzdáte také nejpozději do 12.6.2023, nejlépe 
společně s deníkem praxe. Neponechávejte nic náhodě, nespoléhejte na zaslání formuláře 
organizací, došlo by k časové prodlevě. Obojí je podkladem pro klasifikaci z předmětu PRX. 

4. V případě nemoci či jiné události stanoví ředitelka školy náhradní termín s možností 
prodloužení klasifikace, nejpozději však do 31. srpna 2023. 
 
 
Děkujeme všem partnerským organizacím, které nám v této nelehké situaci vyšly vstříc a přes 
vlastní problémy, vyplývající z vládních opatření, umožnily žákům naší školy vykonat odbornou 
praxi v novém červnovém termínu.  
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