
Desatero studenta na praxi 
 

 
1. - jsi poučen o bezpečnosti při práci, jednáš tak, abys nezpůsobil sobě ani nikomu jinému újmu 
 na zdraví, požár či úraz ohlásíš     
2. – budeš chránit  majetek organizací pro které pracuješ, taktéž šetřit materiál a energie, 
 závadu ohlásíš (nebudeš experimentovat, coby opravář) 
3. – chováš se zdvořile ke všem zaměstnancům, neděláš ostudu 
4. – zacházíš se zvířaty ohleduplně a s úctou 
5. – nastoupíš na praxi včas, ohlásíš se u osoby, která je pověřena vedením praxí a dodržíš  
 pracovní dobu 
6. – budeš pracovat v pracovním oblečení a pracovní obuvi, pokud budeš vyzván, použiješ ochranné 
 pomůcky 
7. – budeš plnit svěřené úkoly co nejlépe a používat mozek ( při manuální práci obzvlášť důležité) 
8. – využiješ efektivně čas určený praktické výuce k získávání nových dovedností a poznatků 
9. – budeš respektovat daná pravidla, (např. zákaz kouření), zejména pokud budeš trávit  
 v objektu čas i mimo prac.dobu (např. večerku v případě ubytování) 
10. – každý den si zaznamenáš do deníku praxe činnost, kterou si vykonával a necháš si potvrdit 
 „záznam o praxi“ 

 
 



Pokyny pro studenty 
1. Základní školení o bezpečnosti práce proběhlo ve třídách, bylo podepsáno všemi   přítomnými 
 žáky.  Pokud někdo chyběl, bude poučen individuálně a dodatečně podepíše prezenční 
 listinu. 
2. Před nástupem na praxi si opatří „ záznam o praxi“ ( je k dispozici ve třídách), vyplní si jej 
 a předá odpovědnému zaměstnanci na pracovišti. 
3. Po skončení praxe odevzdá záznam a deník s poznámkami zástupci ředitele pro praxi a absol- 
 vuje závěrečný pohovor. ! Nejpozději do konce následujícího týdne! 
4. Konečné hodnocení sestává z   a, hodnocení na pracovišti 
       b, hodnocení zápisu praxe 
       c, závěrečného pohovoru nebo testu 
5. Student, který před nástupem na praxi, nebo v jejím průběhu onemocní, co nejdříve  

informuje třídního učitele, nebo sekretariát školy.  
6. Student, který zamešká jakýkoli den praxe, se řádně omluví a nahradí jej ve svém volnu,   

v určeném termínu. 
7. Pokud nelze splnit praxi z důvodu státního svátku, nebo prázdnin, bude náhrada o vyučování. 
8. Pokud jde třída na blokovou praxi, student se na pracovišti omluví a zúčastní se BP, pokud mu  
 nebude  řečeno jinak. 
9. Student, který neodevzdá potvrzený záznam o praxi a nebude to řešit, jako by na praxi 
 nebyl. 
10. Vše, čemu nerozumíte, s čím nesouhlasíte nebo s čím máte problém přijďte konzultovat. 


