Odborná praxe a předměty související v LO
Předměty odborné praxe
Orientace v sociální síti
V každém druhém týdnu, kdy bude probíhat on-line výuka, si určená skupina studentů nachystá
prezentaci určeného zařízení. Prezentace bude dle zadané osnovy. Vyučující pak doplní informace
tak, aby studenti měli přehled o práci dané organizace. Prezentaci pak poskytnou ostatním
studentům, ti si doplní svou reflexi.
Vždy proběhnou dvě prezentace. Skupiny studentů budou vytvořeny tak, aby se všichni zapojili.
Obdobně bude organizována prezentace zařízení na dálkovém studiu. Prezentace bude probíhat v
hodinách odborného semináře. Stejně budou prezentovány exkurze ještě i za zimní období.
Odborná praxe

Podle USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. února 2021 č. 119 o změně krizového
opatření se mění podmínky pro výkon odborné praxe.
˙c) se zakazují:
kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou
i)
praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č.
96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a praktické přípravy na výkon regulovaného
povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů,
Přestože touto změnou je možné již odbornou praxi vykonávat, tak i nadále doporučujeme
studentům všech ročníků a všech forem studia aktivně se zapojit do dobrovolnictví popř.
pracovního nasazení (pokud bude), a to kdykoliv v průběhu letního období.
Potřebný počet hodin studenti splní:
- 3. ročníky dálkového studia do 30. dubna 2021,
- 3. ročníky denního studia do 14. května 2021,
- 1. a 2. ročníky všech forem studia do 30. června 2021,
- výjimky se budou řešit jednotlivě,

- upozornění - studenti, kteří nedokončili odbornou praxi za školní rok 2019/2020 – termín
dokončení 26. 2. 2021!!!
Na počet hodin odborné praxe budou přepočítány hodiny odvedeného „pracovního nasazení“ a
dobrovolnictví.
Studenti se budou řídit pokyny učitelů odborné praxe.
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