
 

 

Pokyny k zajištění praxe žáků maturitních oborů 

Střední lesnické školy Žlutice, p.o. 

ve školním roce 2022/2023 

 

Termín konání praxí: 15.5. – 26.5.2023 

P r a x e  j e  p o v i n n á  p r o  ž á k y  prvních, druhých a třetích ročníků denního a 

dálkového studia oborů Lesnictví a Zahradnictví. 

Žáci jsou povinni zajistit si organizaci, u které budou vykonávat odbornou praxi do 9.3. 2023.  

Vhodné organizace pro sjednání odborných praxí jsou: 

− pro obor Lesnictví organizace provádějící odbornou správu lesů, např. Lesy České 

republiky, s.p., Vojenské lesy a statky, s.p., Správy národních parků, obecních 

a městských lesů nebo velkých soukromých vlastníků, dále organizace státní správy 

lesů, ÚHÚL, ČIŽP, organizace zajišťující služby vlastníkům lesů, např. lesní akciové 

společnosti, lesní školky, lesní projekční kanceláře, případně jiné organizace zabývající 

se lesnickou činností dle rámcových pokynů 

− pro obor Zahradnictví organizace zabývající se pěstováním zahradnického, sadařského 

nebo zelinářského sortimentu, organizace provádějící sadařské, parkové a krajinářské 

úpravy, projekční kanceláře zahradní architektury, místní samosprávy pečující 

o městskou a příměstskou zeleň apod. 

 

Praxi je možno rozdělit na dva pracovní týdny, každý u jiné organizační jednotky. 

 

Doporučujeme vybrat pracoviště poblíž svého trvalého bydliště, jelikož organizace nejsou 

povinny zajišťovat dopravu, stravu a ubytování. Ve výjimečných případech je možné zajistit 

tyto služby na domově mládeže školy. 

 

 



Žák, který není zdravotně způsobilý, nesmí na praktickou výuku nastoupit. Žáci, kteří nemohou 

splnit praxi ve stanoveném termínu z důvodu nemoci či z rodinných důvodů, jsou povinni tyto 

důvody doložit potvrzením od lékaře nebo úředním dokladem. Praxi vykonají v náhradním 

termínu. 

 

Termín pro odevzdání hodnocení praxe a záznamu praxe v deníku praxe je stanoven na 

12.6. 2023. 

 

Dokumenty pro praxe jsou k dispozici na webových stránkách školy: 

− Rámcové pokyny 

− Pokyny k zajištění praxe ve školním roce 2020/2021 

− Podklad pro uzavření smlouvy 

− Kritéria hodnocení studenta 

 

Tyto dokumenty stejně jako další informace, podrobnosti a konzultace podává: 

JUDr. Aneta Vadovičová, vadovicova@slszlutice.cz 

 


