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PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE 

I. Uchazeč o zaměstnání 

 

ABSOLVENT  

Jméno a příjmení: XXXXXXX  

Datum narození: XXXXXXX 

Kontaktní adresa: XXXXXXX 

Telefon: XXXXXXX  

Zdravotní stav dobrý: 
/zaškrtněte/ 

XXXXXXX XXXXXXX 

Omezení /vypište/:  

  

V evidenci ÚP ČR od: XXXXXXX 

Vzdělání: XXXXXXX 

Znalosti a dovednosti: XXXXXXX 

  

Pracovní zkušenosti: XXXXXXX   

   

Absolvent se účastnil před nástupem 
na odbornou praxi v rámci aktivit 
projektu: 

Rozsah druh 

a) Poradenství XXXXXXX XXXXXXX 

   

b) Rekvalifikace XXXXXXX XXXXXXX 
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II. ZAMĚSTNAVATEL 

 

 

Název organizace: 
Lesní mateřská škola Envíček 

Adresa pracoviště: k.ú. Podolí u Brna, pozemek p.č. 1093/8, p.č. 1093/9, 66403, 
p. č. 1093/10,  

Vedoucí pracoviště: XXXXXXX 

Kontakt na vedoucího pracoviště: XXXXXXX 

  

Zaměstnanec pověřený vedením 

odborné praxe – MENTOR 
 

--------------- 

Jméno a příjmení:                                     --------------- 

Kontakt: --------------- 

Pracovní pozice/Funkce Mentora ---------------- 

Druh práce Mentora /rámec 
pracovní náplně/ 

---------------- 
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III. ODBORNÁ PRAXE 

 

 

Název pracovní pozice absolventa: Pomocná pracovní síla v LMŠ 

Místo výkonu odborné praxe: k.ú. Podolí u Brna, pozemek p.č. 1093/8, p.č. 1093/9, 66403, 
p. č. 1093/10,  
 

Smluvený rozsah odborné praxe: 40 hod / týden 

Kvalifikační požadavky na 
absolventa:  

Ukončené nižší střední odborné  vzdělání, bezúhonnost. 

Specifické požadavky na 
absolventa: 

Spolehlivost, kladný vztah k dětem i přírodě, ochota 
pracovat ve venkovním prostředí za každého počasí, 
dobrý zdravotní stav. 

Druh práce - rámec pracovní náplně 
absolventa:  

Pomocné práce v rámci Lesní mateřské školy, úklid a 
údržba vnitřního a venkovního zázemí školy, vydávání 
jídla ve škole, úklid nádobí, zapojení se do pomocných 
činností LMŠ pod vedením pedagoga. 

  
KONKRETIZUJTE STANOVENÍ CÍLŮ ODBORNÉ 
PRAXE A ZPŮSOB JEJICH DOSAŽENÍ: 
  

PRŮBĚŽNÉ CÍLE:  

Zadání konkrétních úkolů činnosti 
/v případě potřeby doplňte řádky nebo 
doložte přílohou/ 

• Seznámení se s provozem školy 

• Seznámení s BOZP 

• Seznámení s ostatními zaměstnanci školy 

• Seznámení se specifiky LMŠ – pobyt venku 

• Seznámení se s denním chodem LMŠ a postupné 
zapojení do činnosti souvisejících s náplní práce – 
úklid vnitřních a venkovních prostor školy, jednoduchá 
údržba zeleně atp., zapojení do provozu pod vedením 
pedagoga.  

• Kontrola příchodu a odchodu – dle seznamu 
 

STRATEGICKÉ CÍLE: 
/v případě potřeby doplňte řádky nebo 
doložte přílohou/ 

• Získání praxe v provozu LMŠ, 

• Pod dohledem zapojení do její činnosti s možností 
profesního růstu  
 

VÝSTUPY ODBORNÉ PRAXE: 
/doložte přílohou/ 
 

Název přílohy: Datum vydání přílohy: 

Příloha č. 1 Průběžné 
hodnocení absolventa  

20. 06. 2021,  
20. 09. 2021,  
20. 11. 2021,  
20. 11. 2021 

Příloha č. 2 Závěrečné 
hodnocení absolventa  

20. 11. 2021 

Příloha č. 3 Osvědčení o 
absolvování odborné praxe  

20. 11. 2021 

Příloha: Reference pro 
budoucího zaměstnavatele* 
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HARMONOGRAM ODBORNÉ PRAXE  

Harmonogram odborné praxe, tj. časový a obsahový rámec průběhu odborné praxe je vhodné 

předjednat a konzultovat mezi zaměstnancem KrP a KoP ÚP ČR, mentorem a absolventem 

již před nástupem absolventa na odbornou praxi, aby jeho rámec byl zřejmý již před 

podepsáním Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a popřípadě 

Dohody o poskytnutí příspěvku na mentora. Podle aktuální situace a potřeby může být 

harmonogram doplňován nebo upravován. 

/v případě potřeby doplňte řádky/ 

Měsíc/Datum Aktivita 

 
Rozsah Zapojení 

Mentora 

 
Březen 2021 
– květen 
2021 
 

 
Seznámení se s provozem školy a 
BOZP 
Seznámení s ostatními zaměstnanci 
školy a s denním harmonogramem 
Seznámení se s náplní a obsahem 
práce péče o vnitřní a venkovní 
prostory školy – pod dohledem s cílem  
zvládnutí úklidu samostatně, 
Údržba a úklid zahrady – sekání trávy, 
zalévání atp., péče o trávník  
Postupné zapojování do aktivit LMŠ 
pod dohledem pedagoga 
 

 
3 měsíce 

 
   --- 

 
Červen 2021 
– srpen 2021 

 
Samostatně vykonávané činnosti úklidu 
a údržby v prostorech LMŠ.  
Prohlubování zapojení do aktivit LMŠ 
pod dohledem pedagoga 
Výdej obědů a úklid nádobí 
Kontrola docházky dle seznamu 
 

 
3 měsíce 

 
   --- 

 
září 2021 – 
říjen2021 

 
Samostatná činnost v oblasti úklidu a 
údržby 
Pravidelné zapojení do aktivit LMŠ pod 
dozorem pedagoga a rozšíření 
pomocné činnosti související 
s aktivitami LMŠ 
Samostatná péče o vnitřní a venkovní 
prostory školy - drobné manuální 
opravy dle zadání  

 
2 měsíce 

 
   --- 
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Manuální pomoc při činnostech 
souvisejících s provozem LMŠ – úklid 
topného dřeva a další obdobné činnosti 
dle potřeby. 
 

 
Termíny pro odevzdání průběžného hodnocení: 
20. 06. 2021, 20. 09. 2021, 20. 11. 2021 
Termíny pro vyhotovení p říloh – „Osvědčení o absolvování odborné praxe“ a 
„Závěrečné hodnocení“ 
20. 11. 2021 

 

* V případě, že si zaměstnavatel účastníka neponechá v pracovním poměru po skončení 

odborné praxe, poskytne zaměstnavatel „Reference pro budoucího zaměstnavatele“, a to ve 

volné formě. 

Schválil(a):................................................................................dne............................................ 

(jméno, příjmení, podpis) 


