
Informace k organizaci odborné praxe studentů denní formy vzdělávání VOŠ 

 Odborná praxe probíhá jako praxe souvislá a praxe průběžná. Celkem tvoří 30% výuky na VOŠ. 

Odborná praxe souvislá v 1. a 2. ročníku má rozsah 3 týdny , navazuje na závěr zimního i letního 
období studia. Ve 3. ročníku trvá 5. týdnů a navazuje na závěr zimního období studia. Vyučovací 
hodina je 60 min,  počet hodin v jednotlivých dnech je 8 hodin. Docházka na praxi je 100%. V případě 
vážných překážek v plnění odborné praxe v daném termínu, lze domluvit termín náhradní.   

Odborná praxe průběžná  je součástí výukových hodin v jednotlivých týdnech zimního a letního 
období  studia 2. a 3. ročníku. Ve 2. r. je pracovní doba 5 hodin, ve 3. r. 8 hodin, odborná praxe 
probíhá v rámci jednoho dne v týdnu. U této podoby odborné praxe je akceptována 20 % absence.  

Studentům je umožněna samostatná volba konkrétního odborného pracoviště. Podmínkou je, že 
v průběhu studia student absolvuje odbornou praxi v rámci úřadu, poradenského zařízení a 
pobytového zařízení. Zařízení volí s ohledem na hloubku znalostí a dovedností hlavně komunikačních. 
Pokud si student sám nezvolí  pracoviště nebo nedodá škole nezbytné informace o zvoleném 
pracovišti k uzavření smlouvy o výkonu praxe, bude mu pracoviště k výkonu odborné praxe určeno 
školou. 

V případě vlastní volby odborného pracoviště je třeba samostatně odborné pracoviště oslovit 
s žádostí o umožnění odborné praxe. V případě kladného vyjádření je třeba škole vždy do poloviny 
studijního období ( do 15. října v zimním období, do 15. března v letním období) dodat nezbytné 
informace k uzavření smlouvy o výkonu odborné praxe. Tvoří je přesný název zařízení, úplné jméno 
statutárního zástupce, přesná  adresa zařízení.     

 Odbornými zařízeními pro výkon praxe jsou zařízení poskytující sociální služby dle zákona č. 

108/2006 Sb.,  dále školská zařízení, která pracují s dětmi s různými typy hendikepů, instituce 

zajišťující realizaci státní sociální politiky. 

S následujícími pracovišti má škola uzavřené dohody o dlouhodobé spolupráci, Rodinná poradna 

Domažlice, Úřad práce Domažlice, Diecézní charita Plzeň – pracoviště Domažlice,  Dětský domov 

Staňkov. V případě volby těchto pracovišť stačí jen oznámit škole pracoviště a není třeba osobně o 

odbornou praxi žádat na odborném pracovišti. 

Osobou pověřenou k uzavírání smluv o výkonu odborné praxe je Mgr. Lenka Fořtová. 

Součástí  smlouvy o výkonu odborné praxe je uzavřený kontrakt, což je trojstranná smlouva uzavřená 

mezi studentem, odborným pracovištěm a školou  a specifikuje konkrétní náplň každé praxe. Je 

nezbytnou podmínkou k uskutečnění  odborné praxe a součástí dokumentace z odborné praxe. Za 

vyhotovení kontraktu je zodpovědný student. 

Součástí dokumentace z každé odborné praxe je kontrakt, potvrzená docházka odborným 

pracovištěm  a hodnocení studenta z odborného pracoviště.  

   


