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Podmínky k jednodenním praxím a vypracovávání maturitních prací 

(dále MP) ve 4. ročníku pro školní rok 2020/2021, obor strojírenství 
 

Termíny zajištění praxí a MP: 

do 15. 9. 2020 – 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 strojní ing. 

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

do 8. 10. 2020 – podepsaná smlouva o praxi (vedoucí MP, zástupce firmy, za vedení školy p. Havlík) 

bude dodána p. Havlíkovi do 13:00 hod. Vedoucí MP se podepisuje jako první. 

Organizace praxí: 

Každý žák bude mít pracovní výkaz (ke stažení ZDE), 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. 1x týdně se vyplňuje záznam a hodnocení praxe, 1x měsíčně 

konzultant ve firmě vyplní pokrok na MP. Pracovní výkaz žák předkládá 1x měsíčně vedoucímu MP při 

kontrolních termínech MP a také 1x měsíčně p. Havlíkovi. 

Praxe ve firmách probíhají 1x týdně v období 09/2020 – 04/2021. Konkrétní den v týdnu je určen 

rozvrhem třídy, pro obor strojírenství je určena středa. 

Organizace maturitních prací: 

Zadání (osnova a cíle) MP bude do systému zadáno žákem a vedoucím MP do 15. 10. 2020. 

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 předmětu „výrobní praxe“. Průběžné hodnocení z kontrolních termínů je součástí 

známky v předmětu „výrobní praxe“.  

Pokyny a základní šablonu pro vypracování MP naleznete na tomto odkaze: https://web.pslib.cz/pro-

studenty/praxe/praxe-4-rocniku 

 

 

 

V Liberci dne 10. 9. 2020      Ing. Radek Havlík, v.r. 

         zástupce ředitele školy 
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