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Pokyny k povinné odborné praxi pro žáky 2. a 3. ročníků – obor Textilnictví
 Souvislá odborné praxe (dále jen SOP) je pro žáky SŠ stanovena zákonem.
 SOP se koná v předem stanoveném termínu po dobu 10 pracovních dnů.
 Veškeré zameškané hodiny v rámci SOP musí být úředně doloženy (lékař, policie,
soud apod.)
 Veškeré zameškané hodiny v rámci SOP musí být prokazatelně nahrazeny.
Po návratu ze SOP každý žák vypracuje PÍSEMNOU ZPRÁVU ze SOP včetně prezentace
v PowerPointu, která bude splňovat veškeré formální náležitosti pro psaní odborných
textů (tzn. formátování textu, užití citací apod.).
Zpráva musí obsahovat:
Titulní strana:
žák:
třída:
obor:
školní rok:
termín praxe:
hodnotitel:
datum odevzdání:

jméno a příjmení
Textilnictví

titul, jméno a příjmení vyučujícího

Zpráva ze SOP bude obsahovat minimálně:
1 Informace o firmě
Charakterizujte firmu, v níž vykonáváte praxi – využijte údaje, které vám sdělí pracovníci
firmy, případně využijte jiných zdrojů (internet, výroční zprávy, ročenky, propagační letáky a
brožury atp.).
logo firmy
název firmy:
dle obchodního rejstříku
adresa firmy:
uveďte místo, kde budete praxi vykonávat – viz hodnotící list
telefonní číslo do firmy:
uveďte tel. číslo pracovníka, který se o vás bude starat – viz HL
kontaktní osoba:
uveďte jméno pracovníka, který se o vás bude starat – viz HL
webové stránky firmy:
pokud firma web nemá, údaj proškrtněte
předmět činnosti:
např. dle obchodního rejstříku
1.1

Historie a současnost firmy

Uveďte stručnou historii firmy, popř. velikost firmy ve smyslu např. počtu zaměstnanců,
struktury zaměstnanců, počtu a umístění závodů v rámci ČR nebo v zahraničí apod. Vazby na
okolí (dodavatelé, odběratelé). Vývoj výrobního programu. Čerpejte z webových stránek
firmy, popř. firemních materiálů – viz výše. Nezapomeňte uvést zdroj informací!
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Sortiment výrobků

U výrobních firem – popište výrobní program (co se vyrábí)
2.1

Ukázky výrobků

Prostor pro fotografie výrobků. Pokud použijete obrázky z firemního webu či dalších
firemních materiálů, je nutné zdroj citovat!
3

Strojní vybavení firmy

U výrobních firem – typy strojů a k čemu se používají (lze doložit fotografiemi – se svolením
firmy)
4

Technologický postup vybraného výrobku

U výrobních firem - stručný technologický postup jednoho výrobku včetně vzorků materiálů,
grafů, tabulek apod. Lze doplnit fotografiemi.
4.1

Vzorky materiálů

Vypracovat tabulku včetně popisků vzorků, po vytištění nalepit do rámečků příslušné vzorky.
5

Vlastní hodnocení odborné praxe žákem

Stručný popis vykonávaných činností vztahující se ke studijnímu oboru v průběhu praxe.
Celkové zhodnocení praxe - zhodnocení přínosů provázání teoretických znalostí s praktickými
dovednostmi pro Vás, jaké zkušenosti a poznatky jste na praxi získal/a). Které znalosti a
dovednosti získané ve škole jste využili, které vám případně chyběly. Které požadavky
z pracoviště Vám dělaly potíže, a jak jste je řešili.
Popř. jmenovité poděkování pracovníkům, kteří se Vám na praxi věnovali a kteří Vám poskytli
informace popř. materiály pro tuto zprávu.
6

Zdroje

Použitou literaturu a ostatní prameny, které jste v práci použili, citujte!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zároveň se ZPRÁVOU ze SOP žák odevzdá i vyplněný a firmou potvrzený DOCHÁZKOVÝ
LIST.
Zprávu ze souvislé odborné praxe odevzdejte vytištěnou v euro deskách svému
vyučujícímu praxe. Prezentaci v PowerPointu zašlete v elektronické podobě na e-mail
dle pokynů Vašeho vyučujícího praxe.
V případě neodevzdání zprávy spolu s vyplněným a firmou potvrzeným docházkovým
listem, NEBUDETE KLASIFIKOVÁNI z předmětu praxe.

