
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA, LUČENECKÁ CESTA 17, ZVOLEN 

 
POKYNY K ODBORNEJ  PRAXI VO FIRMÁCH A ODBORNÝ VÝCVIK VO 

FIRMÁCH 
 
      Tieto informácie sú určené žiakom tretích a štvrtých ročníkov študijných odborov, ktorý 

vykonávajú prax alebo odborný výcvik vo firmách:  

Drevárstvo a nábytkárstvo /DaN/ 

Technik drevostavieb/TED/ 

Technik drevárskych CNC zariadení 

 

1.Termín odbornej praxe a odborného výcviku vo firmách  

06.09.2021 – 30.06.2022 

 

2. Dĺžka odbornej  praxe alebo odborného výcviku pre žiaka  

         Päť mesiacov v školskom roku podľa zaradenia do skupiny.  

 

3. Cieľ odbornej  praxe alebo odborného výcviku vo firmách 

Aplikácia osvojených vedomostí a zručností nadobudnutých v škole a uplatňovaných 

v reálnych podmienkach výroby. 

 

4. Miesto výkonu praxe alebo odborného výcviku. 

Každý žiak má podľa svojho odboru určenú organizáciu v ktorej bude vykonávať na 

základe zmluvy medzi školou a organizáciou odbornú prax a odborný výcvik.  

 

5. Správa z odbornej praxe alebo odborného výcviku - povinný výstup 

Žiak študijného odboru drevárstvo a nábytkárstvo si stiahne tlačivo s webovej stránky 

školy s  názvom: „Správa  z odbornej praxe vo firme“  

alebo 

Žiak študijného odboru technik drevostavieb a žiak študijného odboru technik 

drevárskych CNC zariadení tlačivo: „Správa  z odborného výcviku vo firme“.    

Tlačivo je potrebné vytlačiť, vypísať podľa pretlače  odovzdať hlavnému majstrovi odbornej 

výchovy najneskôr do piatich pracovných dní nasledujúceho mesiaca. 

 

 



 

6. Rozsah správy z odbornej praxe alebo odborného výcviku. 

Žiak uvedie časovú štruktúru dňa od nástupu na pracovisko /hodina/ a aké úlohy plnil, 

s čím sa oboznámil, resp. akú prácu vykonával, kedy opustil pracovisko  / hodina/. Inštruktor 

doplní do tlačiva dochádzku žiaka a hodnotenie podľa vypracovaných kritérií. Takto 

vyplnené tlačivo žiak odovzdá v škole hlavnému majstrovi odbornej výchovy, ktorí zapíše 

dochádzku a hodnotenie do triednej knihy. 

 

7. Kritériá hodnotenia  

Správa z odbornej praxe a odborného výcviku sa bude hodnotiť v troch oblastiach : 

 1. Pracovná disciplína a dodržiavanie BOZP   

 2. Aktivita/motivácia 

 3. Odbornosť a kvalita práce 

Študent nemôže byť klasifikovaný ak neodovzdá správu za mesiac hlavnému majstrovy 

odbornej výchovy podľa hore uvedených kritérií  

 

INFORMÁCIE :  

1. https://sosdrev.edupage.org/a/stahuj 

2. NÁSTENKA – DIELNE SOŠ 

 
Vo Zvolene  dňa 03.09.2021                                                          Ing. Pavel Laššák 
                                                                                                           riaditeľ školy 
 

 
 
 
 
 


