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Příloha 3. 
 

Rámcová pracovní dohoda pro zabezpečení praxe studentů VOŠ  
Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní 

dle §12 vyhlášky 13/2005 Sb. 

a organizace......................................................................................................................................................................... 
uzavírají tuto rámcovou dohodu: 
A. ORGANIZACE SE ZAVAZUJE, ŽE: 

 1. Zabezpečí v době ……………………….v souladu s učebními osnovami a se svým výrobním programem  
              odbornou praxi studentů VOŠ oděvní návrhářství 

 
 Jméno a příjmení :……………………………………………………………………………………………………. 
       Datum narození:………………………………….. 
       Bydliště : ……………………………………………………………………………………………………………. 
       Třída: ……………… 
       Školní rok : ……….. 

 2. Pověří organizováním praxe svého pracovníka  (jméno a funkce) 

 pan(í).............................................................................................................................................................................. 
 3. Pracovníci pověření vedením praxe budou zadávat studentům úkoly související s jejich praktickou výukou. 
 4. Seznámí žáky s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu § 133 Zákoníku práce v  
     rozsahu jako svým zaměstnancům.  Odpovídá  za všechna bezpečnostní opatření při práci.  Případné odškodnění  
     za úraz vyplývá ze zákonných předpisů. 
 5. Zapůjčí studentům potřebné ochranné pracovní  prostředky a pomůcky. 
 6. Uvolní pro žáky ve svém zařízení potřebnou kapacitu převlékáren a hygienických zařízení.   
       7. Provede stručné zhodnocení aktivity žáků při praxi a upozorní na případné nedostatky ve vědomostech a  
     dovednostech záznamem do deníku praxe. 
      8. S obsahem dohody budou seznámeni všichni pracovníci provozních úseků v nichž budou žáci praxi vykonávat. 
      9. Doplní rozvržení pracovní doby:   
           /8 hod. / od 
………….. do ……………. 
B. ŠKOLA SE ZAVAZUJE, ŽE: 
 1. Zabezpečí pravidelnou docházku studentů na pracoviště. 
 2. Odborným pedagogickým pracovníkem pověřuje   
  Ing. Věru ….. 
  která bude spolupracovat se shora uvedenými pracovníky při zajišťování cílů praxe. 
 3. Škola prostřednictvím pedagogického dozoru povede studenty k tomu, aby: 
      - v průběhu praktické výuky dodržovali pracovní řád školícího pracoviště, zvláště předpisy o bezpečnosti 
práce,             zásady hygieny a sanitace 
      - přistupovali k praktické výuce s pocitem osobní zodpovědnosti 
      - chovali se slušně ke svým spolupracovníkům i na veřejnosti 
      - se svěřenými pracovními nástroji a pracovními pomůckami zacházeli šetrně 
  - dodržovali zásady mlčenlivosti o výrobním programu pracoviště 
 4. Škola si vyhrazuje právo odvolat studenty v případě, že zjistí na pracovišti hrubé porušování předpisů o zdraví a  
     bezpečnosti práce nebo že pracovní prostředí může mít morální nepříznivý vliv nastudenty , nebo že práce 
studentů 
     neodpovídá  požadované náplni a dále v případě, že žák hrubě porušuje pracovní kázeň. 
 5. Připraví deník provozní praxe, ve kterém si student vede záznamy o průběhu praxe.. 
 
C. PLATNOST DOHODY 
 Organizace doplní rámcovou pracovní dohodu o potřebné údaje v oddílu A  body 3) a 12) a pošle kopii dohody 
škole.  Bez potvrzení praxe by student nemohl nastoupit. 
 
D. POTVRZENÍ PRAXE: 
  Za školu:          
        Za organizaci: 
 
 
  ………………………………   ……………………………….  
                         ředitelka školy 
 
V Praze, dne 
 
  

 



 
Příloha 4. 
 

Odbornou literaturu pročítám: 
                             - z vlastní iniciativy                                                            
                             - čtu pouze tu, kterou máme doporučenou ve škole         
                             - vůbec nestuduji                                                               
Ke studiu využívám materiály: 
                             - ze školy                                                                           
                             - z internetu                                                                       
                             - od spolužáků                                                                   
Na výuku se připravujete průběžně                                                       ano         ne  
Vyžaduje po vás vyučující přípravu v průběhu studijního období          ano         ne  
Napíšete za jedno studijní období více než 3 seminární práce             ano         ne  
Využíváte konzultační hodiny pedagoga a kolikrát jste je v tomto školním roce 
                 využil(a) (vyjádřete pomocí číslice)  ………………………………………                                                          
Byl(a) jste na stáži v zahraničí                                                               ano         ne  
Pokud ano, byla pro vás stáž přínosem po jazykové stránce                ano         ne  
                                                               po odborné stránce                 ano         ne  
Odborná praxe ve škole vám poskytuje očekáváné informace             ano         ne  
                  - umožňuje vám získat zkušenosti                                       ano         ne  
                  - vyhovuje vám časová dotace předmětu                             ano         ne  
                  - vyhovuje vám prostředí, ve kterém se výuka koná            ano         ne  
                  - považujete učitele za odborníka v oboru                           ano         ne  
                  - vyhovuje vám styl kterým učitel sděluje informace            ano         ne  
Odborná praxe na pracovišti je pro vás přínosná 
                 - v získávání odbornosti a upevnění dovednosti                   ano         ne  
                 - splňuje vaše očekávání                                                      ano         ne  
                 - je velmi obtížné jí sehnat                                                    ano         ne  
Vyhovuje vám pro výuku odborných předmětů dělení do skupin          ano         ne  
Jaká by byla ideální velikost skupiny pro výuku odborných předmětů (počet)………….. 
Vyhovuje vám individuální přístup učitele                                              ano         ne  
Máte ve výuce výtvarných předmětů prostor pro vlastní tvorbu            ano         ne  
                                           dostatek informací od učitele                      ano         ne  
                                           potřebujete intenzivnější vedení                 ano         ne  
Naplnila škola vaše očekávání ve vámi studovaném oboru                  ano         ne  
Zajišťuje vám škola dobré podmínky pro studium                                 ano         ne  
Podmínky pro výuku jsou:  standardní                                                  ano         ne  
                                           průměrné                                                    ano         ne  
                                           nevyhovující                                               ano         ne  
Plánujete po skončení studia: 
                                    pokračovat ve studiu                                          ano         ne  
                                    pracovat v oboru                                                ano         ne  
                                    budete poznatky využívat pro svoji potřebu      ano          ne  

 
 

 


