
 

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 studentů 

jednotlivých oborů VOŠ v zimním období školního roku 2020/2021 
 

Popis situace: 

Odborná praxe studentů 1.+2.+3. ročníku denní, dálkové i kombinované formy vyšší odborné školy 

oboru  

63-41-N/ 11Firemní ekonomika  

68-41-N/05 Právní asistence  

75-32-N/05 Sociálně právní činnost  

75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika  

53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra  

53-41-N/41 Diplomovaný nutriční terapeut 

 

má být realizována v souladu s organizací školního roku v daném rozsahu dle sylabu oboru 

v měsících říjen – listopad – prosinec  2020 v odpovídajících zařízeních (viz příloha harmonogram 

praxe). 

 

Z důvodu nouzového stavu, mimořádných opatření a nastaveného postupného uvolňování opatření 

ve školách, z důvodu zvýšených hygienických požadavků na ochranu zdraví ředitelka školy rozhodla 

o náhradním způsobu konání odborné praxe formou: 

1. přesunu výkonu odborné praxe pro 3. ročníky do období zkouškového období – leden 2021 – 

pouze pro dokončení praxe, 2. ročníky na termín 12.4. -7.5. 2021,  

pro dálkové a kombinované studium do libovolného období do 31. srpna 2021 

a z mimořádných důvodů může student dálkové/kombinované formy vzdělávání podat žádost 

o prodloužení období 

2. povinné pracovní pohotovosti podle krizového zákona č. 240/2000 Sb. 

3. dobrovolnické činnosti realizované v zařízení odpovídající charakteru oboru vzdělání. 

 

Student, který bude realizovat odbornou praxi podle bodu 1. nemusí podávat žádost o prodloužení 

období pro splnění odborné praxe. 

Student, který realizoval praxi podle bodu 2. a 3. doloží odpovídající dokument potvrzující pracovní 

výkon či dobrovolnickou činnost. 

Student kombinované formy vzdělávání, který vykonává v rámci svého pracovního režimu činnosti, 

u kterých byly v době nouzového stavu zvýšeny nároky na pracovní výkon, podá žádost o uznání 

odborné praxe se zdůvodněním. 

 

Student vždy musí o zvoleném náhradním způsobu výkonu odborné praxe informovat svého učitele 

odborné praxe. 

 

  

V Mostě 1. listopadu 2020 

 

Ing. Jitka Hašková 

ředitelka školy 


