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Odborné praxe a stáže studentů

\) ODBORNÁ PRAXE - zajišt'uje FAST

A) POVINNÁ (V RÁMCI VÝUKY) - SPECIFIKACE STUDIJNiCH OBORŮ

Odborná praxe, je praxe, kterou zajišt'uje FA ST pro studenty v prezenční fonně

studia. Veškeré náležitosti a související činnosti zajiš(uje garant odborné praxe a

kontaktní osoba z FAST ve spolupráci s vybraným pracovištěm, kde bude praxe

probíhat. FA ST vstupuje do smluvních vztahů - viz související Přílohy.

B) NEPOVINNÁ - 7..ajišt'uje FA ST (viz bod J), nevstupuje však do smluvních vztahů.

2) ODBORNÁ PRAXE - zajišt'ujc si student v rámci svého studia

Odborná praxe, je praxe, kterou si zajišťuje student prezenčního studia sám a garant

studijního programu nebo garant studijního oboru schvaluje vhodnost a odbornost

vybraného pracoviště, které si student zvolil pro vykonáni praxe. Veškeré náležitosti

a související činnosti si zajišľují studenti individuálně, fakulta nevstupuje do

smluvních vztahů.

3) ODBORNÁ PRAXE - zakončení bakalářského studia odbornou praxí se řídí

studijními plány a pravidly dle příslušného studijního oboru. Praxi zajišťuje:

a) FAST - přičemž plati bod I)

b) Student - přičemž platí bod 2) a požadavky definované studijním plánem

ad I), ad 2) a ad 3) praxe je definována s odměnou nebo bez odměny.

Metodika odbomé praxe Stninka2



fIf=:,II" ~r
IN\IESTlCE 00 ROl\fOJE vzoELÁvANI

Metodika Odborné praxe

ODBORNÁ PRAXE - zajišt'uje FAST

I. Odborná praxe - nabídka ze strany FAST pro studenty - Bc., Mgr. a Ph.O. studia dle

oborového zaměřeni studia, ev. určení ročníku studia.

Zveřejnění nabídky:

a. web FA ST

b. Facebook

c. prostřednictvím e-mail zprávy studentům

d. infonnační tabule v prostorách FAST

Grafika zveřejnění - forma motivačního plak:itu, ev. text

Metodika k odborné praxi a ostatní stanovené dokumenty k této problematice jsou v

elektronické podobě zveřejněny na webových stránkach FAST www.fast.vsb.cz.

Určeni garanta praxe, kontaktní údaje

Určení kontaktní osoby, kontaktní údaje

2. Oslovení studentů ve výuce - garantl kontaktní osoba

Na začátku příslušného semestru budou studenti sezmimeni během setkání s garantem

oboru s obecn)'mi požadavky, rozsahem a náplni odborné praxe dle akreditace

příslušného studijního oboru. Garant odborné praxe seznámí studenty s kontaktní

osobou za FAST.

Studenti budou dále informováni o databázi poskytovatelů odborných praxí a

kompetenčních profilech. Součásti kompetenčních profilů budou elektronické

strukturované životopisy. Na základě těchto profilů si můžou poskytovatelé odborných

praxi vybírat vhodné studenty dle svých požadavků.

3. Stanovení termínu pro studenty

Tcnníny odborné praxe pro studenty Bc., Mgr. a Ph.D. studia budou stanoveny na

začátku přís)ušneho semestru dle oborového zaměření studia.

4. V)'běr studentů (vznik "Skupiny")

Na základě kompetenčních profilů studentů budou vytvořeny "Skupiny" (pracovní

týmy) studentů dle oborového zaměření studia. Kontaktní osoba za FA ST vybere

poskytovatele odborné praxe s ohledem na oborové zaměření studenta. Při výběru praxe

je nutno brát ohled na pracovní pozici, ve které bude student působit a zvolit ji tak, aby

odpovídala odbornému zaměření studia. Pozici předběžně schvaluje garant odborné

praxe.
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5. Setkání skupiny s kontaktní osobou

Po vytvoření "Skupiny" studentů proběhne infonnační schůzka "Skupiny" s kontaktní

osobou za FA ST. Na schůzce budou studenti seznámeni s konkrétními požadavky,

rozsahem a obsahem odborně praxe. Taktéž bude studentům představena kontaktní

osoba za organizaci (poskytovatele odborné prd.Xc).

6. Seznámeni studentů s požadovanými předpisy (bezpečnost a ochrana zdraví)

Před zahájením odborné praxe, resp. první den odborné praxe, zajistí organizace vSlUpní

školení studentů s předpisy k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. O

seznámení studenta s požadovanými předpisy bude sepsán ZliZllam o seZllámení

s/lIdellta or/hoTlli praxe s pokYIlY pro zajiště"i hezpeblOsti a oc"rany zdraví při práci

(viz příloha č. 4). Záznam bude vypracován ve dvou vyhotoveních, přičemž originál

obdrží organizace a kopii vysoká škola. Dále budou studenti seznámení s pracovním a

organizačním řadem pracoviště (hlášení příchodu a odchodu, pracovní doba, otázka

absencí, pravidla chování zaměstnancll v prostorách organizace apod.) a dalšími

právními předpisy vztahujícími se k organizaci, průběhu a náplni odborné praxe. Během

odborné praxe zajistí organizace studentům potřebné ochranné pomůcky a prostředky a

dále umožní studentům používání hygienických zařízení, event. převlékáren.

V případě Úf'dZU je student povinen tuto skuteč-nost oznámit kontaktní osobě za

organizaci, kde vykonává odbornou praxi. Tuto skutečnost je rovněž student povinen

hlásit v případě, že se stane svědkem úrazu jiného studenta, vykonávajícího odbornou

praxi na stejném pracovišti a pokud to zdravotní stav neumožňuje zraněnému

studentovi, aby svůj úraz nahlásil sám.

O úraze bude sepsán ZáZllam o IÍraze stlu/ellta (viz příloha č. 5). Záznam o úraze bude

vypracován ve dvou vyhotoveních, přičemž originál obdrží organizace a kopii vysoká

škola.

7. Sepsání smluv se studenty

Před zahájením odborné praxe uzavře vysoká škola s organizací Do"od" o zabezpečeuí

abj,'o/vováuí odborné praxe (viz příloha č. 3). Obsahem dokumentu jsou práva a

povinnosti zúčastněných stran, např. povinnost organizace v uvedení studenta do praxe,

vstupní školení apod, Dohoda o zabezpečení absolvování odborné praxe se uzavírá jako

jednorázová pro daného studenta a uvedené termíny v teto dohodě. Dohoda bude

vypracována ve dvou vyhotoveních, přičemž originál obdr.lí organizace a kopii vysoká

škola.
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8. Návštčva místa praxe - kontaktní osoba

Každý student má na pracovišti kontaktní osobu za organizaci, která bude řídit jeho

činnost. V předstihu student získá kontaktní údaje pověrené osoby. S kontaktní osobou

za organizaci si domluví konkrétní termíny odborné praxe a pracovní dobu. Tato

kontaktní osoba za organizaci zpracuje na závěr praxe zprávu o hodnocení studenta.

9. Zahájeni praxe

V den zahájení pra.xe student nastoupí na příslušné pracoviště a ohlásí se kontaktní

osobě za organizaci. Student je povinen psát každodenní záznamy o vykonávané praxi

(viz bod. 12).

Pracovní dolxl odborné praxe je ideálně v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hod. V

prípadě, že charakter pracoviště vyžaduje jinou pracovní dobu, lze dohodnout jinak, při

respektováni výše uvedeného. Se sjednanou pracovní dobou bude seznámena kontaktní

osoba za FAST pro účely namátkové kontroly vykonávané odborné praxe studentem v

příslušné organizaci.

10. Kontrola probíhající praxe

Kontaktní osoba za FAST je oprávněna provést namátkovou kontrolu vykonávané

odborné praxe studentem v příslušné organizaci. V případě výskytu problematických

siruací v priiběbu odborné praxe se student obrací na kontaktní osobu za FAST.

ll. Ukončení praxe

V poslední den odborné praxe, ev. v náhradním tennínu dle vzájemné dohody, získá

student od poskytovatele odborné praxe zprávu o absolvování odborné praxi

podepsanou kontaktní osobou za organizaci.

12. Zpracování hodnocení praxe a rešerše

Po ukončeni odborné praxe zpracuje student zprávu Hodnocení odbofllé praxe -

stlldellt (viz příloha č. 2). Nejpozději v zápočtovém týdnu příslušnébo semestru předá

student v tištěné podobě vyhotoveni zprávy o odborné praxi kontaktní osobě za FAST a

to ve dvou vyhotoveních, přičemž jednu Obdíli organizace a jednu vysoká škola.

13. Klasifikace - je-Ii stanovena ve studijním plánu (Zk,KIZ, Z)

Na zákltu/ě zprávy HOl/lloce"í odbofllé pflu:e - studellt (viz příloha č. 2) a Hodnocení

odbofllé praxe - orga"izace (příloha č.l) zhodnotí kontaktní osoba za FAST odbornou

praxi studenta a udělí klasifikaci dle studijního plánu příslušného studijního oboru (Zk,

KIZ.Z).
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14. Hodnocení studentů ze strany poskytovatele praxe

Na z3věr odborné praxe zpracuje organizace zprávu o absolvované odborné praxi

Hodnocellí odborné praxe - organizace (viz příloha č. I) a vydá ji studentovi. Zpráva

Hodnocení odborné praxe hude vypracována ve dvou vyhotoveních, přičemž jednu

obdr.lí organizace a jednu vysoká škola. Zpráva slouží jako potvrlcni o absolvováni

odborné praxe. Nejpozději v 7..ápočlovčm týdnu příslušného semestru předá student v

tištěné podobě vyhotovení zprávy o odborné praxi kontaktní osobě za FAST.

15. Vyhodnocení

V případě nesplněni výše uvedených podmínek odborné praxe hude studentovi udělena

klasifikace - nezapočteno. Při nesplnění podmínek je nucen student absolvovat

odbornou praxi v následujícím akademickém roce.

Související dokumenty:

a) Hodnoceni odbomé praxe - organizace, viz Příloha č.

b) Hodnocení odborné praxe - student, viz Příloha č. 2

c) Dohoda o zabezpečení Odbomé praxe studentů, viz Příloha Č. 3

d) Záznam o seznámení studenta odbomé praxe s I>okyny pro zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při praci, viz Příloha Č. 4

e) Záznam o úraze studenta, viz Příloha Č. 5
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