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Informace pro žáky 3. ročníků - podmínky k jednodenním praxím a vypracovávání 

maturitních prací (dále MP) ve 4. ročníku pro školní rok 2019/2020 

obor elektrotechnika 
 

Termíny zajištění praxí a MP: 

do 10. 6. 2019 – potvrzení zájmu o praxi ve 4. ročníku. Třídní učitel nechá zájemce zapsat do 

připraveného formuláře – firma, zaměření MP, předběžný název MP. 

do 17. 6. 2019 – zájemce o praxi a MP si zajistí vedoucího MP (vedoucí MP musí být ze školy, strojní 

katedra, vedoucí z jiných kateder nutno předem projednat s vedoucím předmětové komise elektro Ing. 

Tesařem). Bez splnění této podmínky nelze odbornou praxi ve 4. ročníku realizovat. 

do 21. 6. 2019- vytvoření přihlášky ve školní aplikaci (osnova a cíle) 

do 24. 6. 2019 – podepsaná smlouva o praxi musí být dodána na sekretariát školy do 13:00 hod. 

Smlouvy se podepisují v pořadí: vedoucí MP, vedení školy (ředitel školy Ing. Semerád popř. zástupce 

školy Ing. Havlík nebo vedoucí dílen Bc. Engelmann), zástupce firmy. Smlouvy se uchovávají u 

vedoucího dílen D 201. 

Organizace praxí: 

Každý žák bude mít pracovní výkaz, kde se bude zaznamenávat účast na praxi, vykonávané činnosti na 

praxi a hodnocení z praxí. Výkaz pravidelně vyplňuje žák. Hodnocení pravidelně vyplňuje pověřená 

osoba ve firmě. Pracovní výkaz žák předkládá vedoucímu MP při kontrolních termínech MP. Dále žák 

předkládá pracovní výkaz třídnímu učiteli. 

Praxe ve firmách probíhají 1x týdně v období 09/2019 – 04/2020. Konkrétní den v týdnu je určen 

rozvrhem třídy (zpravidla út-čt). 

Průběžné hodnocení z kontrolních termínů je součástí známky v předmětech praxí nahrazujících- 

cvičení: AUT, RAZ, TEZ, SIT- zaměření slaboproud. Zaměření silnoproud - praxe bude nahrazovat 

předměty ELM a cvičení z AUT. Známka bude zapisována do předmětu ELM (elektrická měření). 

Organizace maturitních prací: 

Zadání (osnova a cíle) MP bude do systému zadáno žákem a vedoucím MP do 21. 6. 2019. 

Pravidelná účast na kontrolních termínech u vedoucího práce je povinná (minimálně 1x za měsíc). 

Veškeré kontrolní termíny musí být realizovány. V případě neúčasti na kontrolních termínech, případně 

neodevzdávání předem domluvených podkladů, může být hodnoceno známkou 5, případně 

neklasifikací z předmětů praxí nahrazujících. 

Ve čtvrtém ročníku bude zaveden nepovinný odborný předmět. Předmět bude vyučován blokově a je 

určen jako přípravný k maturitní zkoušce a doplňující studium.  

První dvě hodiny nepovinného odborného předmětu budou věnovány zpracování MP, šabloně, 

citacím, formátování, …. Proškolení stvrdí žáci podpisem.  


