
 
 

Platnost od 15. 1. 2016    OSÚ 

PLÁN REALIZACE ODBORNÉ PRAXE 

 

I. Uchazeč o zaměstnání ABSOLVENT 

Jméno a příjmení: xxxx 

Datum narození: xxxx 

Kontaktní adresa: xxxx 

Telefon: xxxx 

Zdravotní stav dobrý: 
/zaškrtněte/ 

ANO NE 

Omezení /vypište/: xxxx 

V evidenci ÚP ČR od: xxxx 

Vzdělání: xxxx 

Znalosti a dovednosti: 

xxxxx 

Pracovní zkušenosti: -  

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

rozsah druh 

a) Poradenství 15 hodin 
Skupinové poradenství – 

poradenský program 

 1 hodina 
Individuální poradenství – 

Simulovaný pohovor 

b) Rekvalifikace 86 vyučovacích hodin 
Obsluha osobního počítače 
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II. ZAMĚSTNAVATEL 
 

Název organizace: A69 – architekti s. r. o. 

Adresa pracoviště: 

Sídlo: Valdštejnova 581/8, 350 02, Cheb 

Provozovna: Nad Malým mýtem 1739/2a, 147 00, Praha 4 – 

Braník  

Vedoucí pracoviště: xxxx 

Kontakt na vedoucího pracoviště: 
e-mail: xxxx 
mob.: xxxx 

 

Zaměstnanec pověřený vedením 

odborné praxe – MENTOR 
 

Jméno a příjmení: xxxx 

Kontakt: 
e-mail: xxxx 
mob.: xxxx 

Pracovní pozice/Funkce Mentora xxxxx 

Druh práce Mentora /rámec pracovní 
náplně/ 

xxxxx 
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III. ODBORNÁ PRAXE 
 

Název pracovní pozice absolventa: Architekt - projektant 

Místo výkonu odborné praxe: 
Provozovna - Nad Malým mýtem 1739/2a, 147 00, Praha 
4 – Braník, 147 00 

Smluvený rozsah odborné praxe: 40 hodin týdně / na 6 měsíců 

Kvalifikační požadavky na absolventa: 
vysokoškolské – v oboru architektura, urbanismus a 
pozemní stavitelství 

Specifické požadavky na absolventa: Znalost práce na PC, zejména specializované grafické 
programy pro navrhování staveb – ArchiCad, zkušenosti s 
3D modelováním (3D Max, SketchUp) výhodou, MS 
Office. 

Anglický jazyk – aktivně. 

Řidičský průkaz B – není podmínkou. 

Druh práce - rámec pracovní náplně 
absolventa  

Spolupráce při navrhování staveb, zpracovaní projektové 
dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení dle 
platné legislativy. 
Tvorba architektonických studií, vizualizací, prezentací, 
návrhů interiérů. 
Spolupráce při navrhování celých územních celků. 

 KONKRETIZUJTE STANOVENÍ CÍLŮ ODBORNÉ 
PRAXE A ZPŮSOB JEJICH DOSAŽENÍ: 

PRŮBĚŽNÉ CÍLE: 

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

 
Orientace v oboru, získání nových vědomostí a praktických 
zkušeností. 
 

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

 
Seznámení absolventa se všemi stupni stavebního řízení dle 
platné legislativy, vedení k samostatné práci na tvorbě 
projektové dokumentace. Příprava na samostatné jednání 
s klienty, s dotčenými orgány státní správy ve stavebním 
řízení. 
 

 
VÝSTUPY ODBORNÉ PRAXE: 
/doložte přílohou/ 

Průběžné hodnocení 
absolventa 

Každý měsíc- s vyúčtováním za měsíc 
duben 2018, květen 2018, červen 2018, 

červenec 2018, srpen 2018, září 2018 

Závěrečné hodnocení 
absolventa  

Při ukončení praxe - doložit k poslednímu 
vyúčtování 

Osvědčení o absolvování 
odborné praxe  

Při ukončení praxe - doložit k poslednímu 
vyúčtování 



 

   OSÚ 

Reference pro budoucího 
zaměstnavatele* 

Při ukončení praxe - doložit k poslednímu 
vyúčtování 
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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 

4 /2018 Seznámení se s provozem ateliéru, seznámení s BOZP. 
 
Zaškolení v používání standardů a grafických programů 
společnosti. 
 
Seznámení se s platnou legislativou zejm. se Zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v platném znění. 
 
Projektové práce – příprava a shromažďování podkladů 
projektové dokumentace, spolupráce na tvorbě 
projektů dle zadání vedoucího pracoviště. 
 

40h/týden Zadání práce, 
průběžné 
konzultace, 
dohled nad 
správností 
projektové 
dokumentace 

5 /2018 Seznámení se s platnou legislativou zejm. se Zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) v platném znění. 
 
Projektové práce – příprava a shromažďování podkladů 
projektové dokumentace, spolupráce na tvorbě 
projektů dle zadání vedoucího pracoviště. 
 

40h/týden Konzultace 
průběhu prací, 
dohled nad 
správností 
projektové 
dokumentace 

6/2018 Projektové práce – příprava a shromažďování podkladů 
projektové dokumentace, spolupráce na tvorbě 
projektů dle zadání vedoucího pracoviště. 
Exkurze na stavbě. 

40h/týden Konzultace 
průběhu prací, 
dohled nad 
správností 
projektové 
dokumentace 

7 /2018 Projektové práce – příprava a shromažďování podkladů 
projektové dokumentace, spolupráce na tvorbě 
projektů dle zadání vedoucího pracoviště. 

40h/týden Konzultace 
průběhu prací, 
dohled nad 
správností 
projektové 
dokumentace 
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8/2018 Projektové práce – příprava a shromažďování podkladů 
projektové dokumentace, spolupráce na tvorbě 
projektů dle zadání vedoucího pracoviště. 

40h/týden Konzultace 
průběhu prací, 
dohled nad 
správností 
projektové 
dokumentace 

9 /2018 Projektové práce – příprava a shromažďování podkladů 
projektové dokumentace, spolupráce na tvorbě 
projektů dle zadání vedoucího pracoviště. 

40h/týden Konzultace 
průběhu prací, 
dohled nad 
správností 
projektové 
dokumentace 
Závěrečné 
zhodnocení 
odborné 
praxe. 

 
 
 
 

* 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. 

 

       

Vypracoval(a):..............................................................................................dne....................................... 

(jméno, příjmení, podpis) 

 

 

       

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

(jméno, příjmení, podpis) 


