
Organizace prázdninové praxe 

 

Prázdninová praxe je důležitou součástí odborného vzdělávání žáků školy v zemědělských a            

zahradnických oborech a vychází z ŠVP příslušných oborů. Prázdninová praxe se koná v době              

hlavních prázdnin v termínu 1.7. - 24.8. daného roku.  

Pro prázdninovou praxi jsou stanoveny termíny v organizaci školního roku podle ročníků, do kterých              

se žáci zapíší. 

Splnění prázdninové praxe je povinné a je podmínkou úspěšného ukončení předmětu praxe a             

odborného výcviku. 

 
Délka prázdninové praxe podle jednotlivých oborů a ročníků: 

Agropodnikání 41-41-M/01  

2.A 5 pracovních dnů (6 hodin denně) 

3.A 10 pracovních dnů na pracovišti zemědělského podniku (8 hodin denně) (žáci si tuto praxi              

zajišťují samostatně, včetně sepsání a odevzdání smlouvy k praxi do 15.6. příslušného roku) 

Zahradník 41-52-H/01 

1.ZA 5 pracovních dnů (6 hodin denně) 

2.ZA 5 pracovních dnů (6 hodin denně) 

Zemědělec, farmář 41-51-H/01  

2.ZE 5 pracovních dnů (6 hodin denně) 

 

Prázdninová praxe se s výjimkou 3. ročníku oboru Agropodnikání vykonává ve škole. Mimo školu je               

umožněno vykonat prázdninovou praxi pouze žákům internátním a žákům, kteří si o výkon             

prázdninové praxe mimo školu požádají. Termín přijímání žádosti je do 15.5. příslušného roku.             

Žádosti škola posoudí na základě stanovených kritérií (absence a známka v předchozím pololetí z              

předmětu OV nebo praxe). Žádost žádajícího žáka je doplněna potvrzeným dokumentem           

“Prázdninová praxe souhlas firmy” 1) 

 

Vykonání praxe žáka mimo školu je podmíněna platnou „ Smlouvou o obsahu, rozsahu a              

podmínkách praktického vyučování žáků“ a “Smlouvu o ochraně osobních údajů”2) (pokud není se             

školou smlouva uzavřena je nutné smlouvu před nástupem žáka na pracoviště uzavřít – zajistí              

žádající žák), stanovením osoby, která bude odpovědná za průběh praxe v podniku - instruktora,             

který za žáka odpovídá a hodnotí při ukončení praxe. 

 

Hodnocení prázdninové praxe provádí příslušný vyučující a je součásti hodnocení předmětu OV a             

praxe. Žáci, kteří konají praxi mimo školu si před nástupem na praxi ve škole vyzvednou “Hodnotící                

list žáka instruktorem v podniku”3), který nejpozději 24.8. příslušného roku odevzdají ve škole. 

 

Zahájení  a doba praxí ve škole: 

Agropodnikání zahájení 7:00  - 12:30 hodin 

Zahradník, Zemědělec farmář zahájení 7:00  - 13:30 hodin 

 
Poznámka: 

1) Dokument je dálkově přístupný nebo u ZŘ PV 

2) Soupis platných smluv lze zjistit u ZŘ PV - např. formou dotazu emailem 

3) Dokument je dálkově přístupný nebo u ZŘ PV, odevzdat lze osobně i formou skenu a zaslání 

na email ZŘ PV 

4) Požadované dokumenty jsou dálkově přístupné a najdete je na stránkách školy 

http://zemedelka-opava.cz/rozvrh-hodin/individualni-praxe/ - ODKAZ DOLE NA STRÁNCE  

http://zemedelka-opava.cz/rozvrh-hodin/individualni-praxe/

