Mimořádná zpráva z dlouhodobé odborné praxe
studentů 3. VA ve šk. r. 2019/2020
Vzhledem k nouzové situaci v České republice, která neumožnila výkon dlouhodobé souvislé praxe
studentů 3. ročníku VOŠ v plném rozsahu, ukládám vyhotovení mimořádné zprávy z této praxe v
rozsahu minimálně 10 stran na PC (bez příloh).
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).
Pokud bude studentovi tato činost uznána a celkový počet odpracovných dní (resp. hodin) bude
splňovat předepsaný rozsah, nemusí student zprávu z praxe vypracovat a hodnocení praxe bude
uděleno na základě hodnotícího listu z podniku cestovního ruchu.
Předepsaná osnova zprávy z praxe:
1. Charakteristika zařízení, kde byla praxe konána (organizační a profesní struktura, poslání
podniku, poskytované služby).
2. Popis pracovišť (jejich pracovní náplň, dělba práce, organizační členění atd.).
3. Vlastní práce studenta na praxi, analýza poznatků a zkušeností z praxe, studentovo hodnocení
praxe, vyvození závěrů při aplikaci konkrétních praktických zkušeností v návaznosti na teoretické
znalosti získané dosavadním studiem.
4. Řešení vybraného konkrétního problémového úkolu z nabídky dvou témat stanovených školou.
Každý student si vybere jedno téma, které bude aplikovat na konkrétní podnik, kde byla konána
odborná praxe. Problémový úkol bude zpracován v rozsahu minimálně 5 stran.
Návrh témat problémových úkolů:
a) Reklama a další nástroje propagace využívané v podniku cestovního ruchu, kde byla konána
odborná praxe. Popis a zhodnocení uplatnění konkrétních nástrojů propagace.
b) Segmentace trhu v podniku cestovního ruchu, kde byla konána odborná praxe. Rozbor
cílových skupin hostů (klientů) a jejich poptávka po službách poskytovaných podnikem.
Mimořádná zpráva z praxe nahrazuje část dlouhodobé odborné praxe, která z objektivních důvodů
nemohla být v plném rozsahu vykonána na smluvním pracovišti.
Odborná praxe je součástí učebního plánu studentů VOŠ CR a je hodnocena formou "klasifikovaného
zápočtu".
Pro splnění této klasifikace student odevzdá vedoucímu učiteli studijní skupiny, termín: do 27. 5.
2020, vyhotovenou mimořádnou zprávu z praxe v předepsané formě a rozsahu. Vedoucí učitel
studijní skupiny odevzdá nejpozději 1. 6. podklady pro hodnocení odborné praxe zástupci ŘŠ.
V Karlových Varech dne 4. 5. 2020
Mgr. Martin Capek
zástupce ředitele školy

