
 

Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická 

škola a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace  

Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 01 Most 
 

 

Rozhodnutí ředitelky školy o způsobu realizace odborné praxe žáků 

oborů SPgŠ a SZŠ v 1. pololetí školního roku 2020/2021 

 

Popis situace: 

 

Odborná praxe žáků  4. ročníku oboru 78-42-M/03 Pedagogické lyceum měla být realizována 

v rozsahu 3 týdnů v období  5.10. - 23. 10. 2020. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a posléze 

udělení zákazu realizace praktického vyučování  a odborné praxe, byla praxe realizována pouze 

v rozsahu 7 dní. 

Odborná praxe oboru 75-31-M/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika má být realizována v souladu 

s organizací školního roku v rozsahu 4 týdny od 2.11. do 27.11. 2020 v odpovídajících zařízení 

v místě bydliště. 

Odborná praxe žáků 4. ročníku oboru 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční má být realizována 

v rozsahu 2 týdny od 30.11. - 11.12.2020. 

Odborná praxe žáků 4. ročníku oboru 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, oboru 75-41-M/01 Sociální 

činnost a 3. ročníku oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel má být realizována v rozsahu 3 týdny od  23.11. 

– 11.12.2020. 

 

Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a  mimořádných opatření a z důvodu zvýšených hygienických 

požadavků na ochranu zdraví  ve školských zařízení není škola schopna zajistit všem žákům 

výstupních ročníků odbornou praxi na smluvním pracovišti praxe. 

 

Rozhodnutí: 

 

Z tohoto důvodu  ředitelka školy rozhodla o náhradním způsobu konání odborné praxe: 

1. Obor 78-42-M/03 Pedagogické lyceum – v případě  obnovení výuky ve školách – realizaci 

praxe v týdnu od 1.2. - 5.2.2021 a zpracování náhradních projektových úkolů – příprava 

edukačních projektů pro MŠ, ŠD a jiné školské zařízení 

2. Obor 75-31-M/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika  – v případě  obnovení výuky ve 

školách –  realizaci praxe v týdnu od 1.2. - 5.2.2021 a 15.2. -19.2.2021, případně zpracování 

náhradních projektových úkolů  - příprava edukačních projektů pro MŠ, ŠD a jiné školské 

zařízení 

3. Obor 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční - v případě  obnovení výuky ve školách –  

realizaci praxe v týdnu od  25.1. -5.2.2021ve vybraných zařízeních 

4. Odborná praxe žáků 4. ročníku oboru 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, oboru 75-41-M/01 

Sociální činnost a 3. ročníku oboru 53-41-H/01 Ošetřovatel -  je realizována v režimu 

a) povinné pracovní pohotovosti podle krizového zákona č. 240/2000 Sb., 

b) dobrovolnické činnosti  realizované v zařízení odpovídající charakteru oboru vzdělání, 

c) zpracování nahradních projektových úkolů odpovídajících charakteru oboru a profilu 

absolventa. 

 

V Mostě, 1. listopadu 2020 

 

Ing. Jitka Hašková 

ředitelka školy 


