
 Směrnice ředitele školy č. 01/2012 

pro pracoviště odborného výcviku a odborné praxe školy 
 

1. Pracovní doba: 1. ročník – 6 hodin, 2., 3. a 4. ročník – 7 hodin. 
 

2. Příchod na pracoviště 10 minut před začátkem pracovní doby, kterou stanoví učitel nebo 
instruktor odborného výcviku. Vyučovací hodina v odborném výcviku je 60 minut. Polední 
přestávka v délce 30 minut se nezapočítá do pracovní doby. 
 

3. Žáci po příchodu na pracoviště dodržují pravidla slušného chování, jednání a vystupování. 
Žákům není dovoleno dospělým pracovníkům tykat. 
 

4. Na pracovišti odborného výcviku žáci odevzdají zdravotní průkazy, dodržují zásady hygieny a 
bezpečnosti při práci. Žák nepoužívá elektrická a mechanická zařízení bez dozoru učitele 
odborného výcviku nebo instruktora. 
 

5. V případě potřeby opustit pracoviště, i na krátkou dobu, je žák povinen o to písemně požádat 
(formou propustky) pověřenou osobu (instruktora odborného výcviku) a uvést důvod (lékař, ...). 
 

6. Učitel odborného výcviku může požadovat při opakované absenci lékařské potvrzení, které bude 
součástí omluvenky rodičů (v souladu s Metodickým pokynem MŠMT ČR 10194/2002-14). 
 

7. Jestliže žák nesplní 70 % docházky na odborný výcvik za pololetí školního roku a zároveň 
nesplní činnosti předepsané učebními osnovami, nebude klasifikován. Žák si doplní nesplněnou 
výuku v náhradních pracovních směnách dle dohody s učitelem odborného výcviku. 
 

8. Nápoje ani pokrmy nekonzumuje žák bez svolení učitele nebo instruktora odborného výcviku, 
žáci oboru kuchař se povinně stravují. 
 

9. V případě, že se žák dopustí jakéhokoli zcizení v provozovně odborného výcviku (např. surovin, 
peněz, inventáře, ...), bude vyloučen ze školy. 
 

10. Na pracovišti odborného výcviku je zákaz kouření, užívání alkoholu, návykových látek a zákaz 
návštěv za žáky (spolužáci, kamarádi). 
 

11. Za vykonanou práci přísluší žáku finanční odměna, která je vyplacena dle výplatního termínu 
provozovny nebo v kanceláři školy. Odměna může být zaslána i bezhotovostním převodem na 
účet. 
 

12. Praxe žáků se vykonává především v pracovní dny. Podle potřeb provozovny lze odborný výcvik 
uskutečňovat i o víkendech, svátcích, popř. o vedlejších prázdninách s nárokem na poskytnutí 
náhradního volna (evidence u učitele odborného výcviku a instruktora odborného výcviku). 
 

13. Žák, který koná odborný výcvik na smluvním pracovišti praktického vyučování, je povinen 
zapisovat si konkrétní praktickou činnost do deníku odborného výcviku. Na konci týdne 
odborného výcviku zapíše odpovědný instruktor hodnocení žáka a potvrdí svým podpisem. 
 

14. Žáci z individuálních pracovišť jsou povinni předkládat dvakrát v měsíci deník odborného 
výcviku ke kontrole na konzultacích učitelce odborného výcviku a na konci školního roku 
vyplněný a podepsaný jej odevzdat. 

  
  
V Liberci dne 27. 6. 2012 

  

Ing. Zdeněk Šlaich ředitel střední školy 
 


