Mimořádné pokyny pro 2.VA v letním období školního roku 2019/2020
Vzhledem k nouzové situaci v České republice, která neumožnila dodržet harmonogram letního
období školního roku 2019/2020 (zkouškové období a výkon souvislé praxe), bude závěr
školního roku probíhat následujícím způsobem (samozřejmě za předpokladu nezměněné
epidemiologické situace):

Zkouškové období:





Vypsání termínů zápočtů a zkoušek do systému VOŠ do 25. 5.
Přihlášení k hodnocení za letní období nejpozději do 31. 5.
Řádné klasifikační období a samostudium od 1. 6. do 26. 6.
Řádné klasifikační období 25. 8. – 31. 8. (pouze opravné termíny)

Praxe:









Výkon konání praxe je možný pouze v České republice
Termín pro konání praxe je v období od 7. 7. do 21. 8.
Praxe je souvislá v délce tří týdnů, termín není přesně určený, praxe ale musí být dokončena
nejpozději do 21.8.
Předání podkladů v sekretariátu pro uzavření smlouvy nejpozději do 5. 6. (nezapomenout v
podkladech uvést přesný termín konání praxe)
Vyzvednutí smluv v sekretariátu v termínu od 15. 6.
Odevzdání podepsaných smluv v sekretariátu do 30. 6.
Odevzdání zprávy z praxe do 25. 8.
Ředitel školy může studentovi uznat a započítat do praxe činnosti, které student vykonával
náhradním, prokazatelným způsobem v podniku cestovního ruchu během celého studia na
VOŠ CR (musí být uvedena doba trvání a termín konání činnosti a celkový počet
odpracovaných hodin). Doloží-li např. student brigádu v délce 15 dní, bude mu praxe uznána
a student odevzdá pouze vypracovanou zprávu z praxe v termínu dle harmonogramu.

Při zajištění praxe v termínu od 7. 7. do 21. 8. si nejprve ověřte situaci v zařízení, se kterým
jste již jednali před nouzovým stavem. Mezi podniky cestovního ruchu budou v současné situaci a
zřejmě i v průběhu léta značné rozdíly. V případě odmítnutí uskutečnění praxe ve Vámi vybraném
zařízení před nouzovým stavem se doporučuji obrátit hlavně na zařízení cestovního ruchu, která
budou mít dostatek klientů a mohou vám vyjít vstříc. Jedná se zejména o informační centra,
kulturně historické objekty a ubytovací zařízení, která se orientují (budou orientovat) na
tuzemskou klientelu, ev. další podniky cestovního ruchu, které najdou vlastní cestu řešení
současné situace a mohou umožnit praxi studentům. Při jednání je dobré zdůraznit, že jste
studenty vyšší odborné školy cestovního ruchu. Doporučuji praxi hledat pokud možno již
v průběhu května, v červnu budete mít povinnosti ve škole.
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