
ODBORNÁ PRAXE A SUPERVIZE  -   II. ročník ESP: KS        AKTUALIZACE 20.4. 
 
Rozsah praxe:  min. 40 hodin praxe v organizaci, která poskytuje registrované sociální služby 

Zaměření praxe:  oblast managementu organizace sociálních služeb 

Cíle praxe:  hlavní náplní odborné praxe studenta v daném zařízení je seznámit se se strategickým 
řízením organizace, s oblastmi personálního a finančního managementu a projektové 
činnosti v organizaci, s kulturou poskytovaných služeb včetně jejích etických aspektů.   

Požadavky k udělení zápočtu: 

1) uzavřít smlouvu příp. dohodu o praxi (není třeba u studentů, kteří vykonávají praxi ve svém vlastním 

zaměstnání); 

2) studenti, kteří vykonávají praxi na vlastním pracovišti zašlou vyučující na začátku semestru email 
s názvem a sídlem organizace, kde pracují a kde probíhá jejich praxe; 

3) absolvování praxe v daném rozsahu; 

4) včasné zaslání zprávy z praxe a vyplněného závěrečného hodnocení z praxe (formulář najdete  
na webových stránkách odd. praxe) emailem na adresu ehrlich@tf.jcu.cz  

Osnova  zprávy z  praxe: 

Termín praxe 
Identifikační údaje:  přesný název a adresa organizace, vedoucí pracovník 
Charakteristika zařízení: zřizovatel, cílová skupina, poskytované služby, vykonávané činnosti  

výčet hlavních legislativních norem a opatření, kterými se práce v zařízení řídí. 
Praktická část (min. 3 strany): 

 struktura pracoviště/oddělení 

 způsob řízení organizace, oblast personálního a finančního managementu a projektové činnosti 

 práce se standardy kvality sociálních služeb 

 kultura poskytovaných služeb, zohlednění etických aspektů práce 

 přehled Vámi sledovaných/vykonávaných činností. 

Reflexe praxe (min. 2 strany): 

 reflexe procesu získávání praktických dovedností a poznatků v průběhu praxe  

(vyberte min. tři, které do hloubky představíte) 
 Vaše vlastní postřehy k činnosti organizace, k průběhu praxe. 

 
Mezní termín odevzdání zprávy (emailem) do 20. 5. 2020 pro ty, kdo jdou ke státnicím v červnu 

do 21. 6. 2020 pro ty, kdo jdou ke státnicím v září 
do 18. 9. 2020 pro ostatní. 

Kontakt na vedoucího praxe:    Mgr. Magdalena Ehrlichová, e-mail: ehrlich@tf.jcu.cz,  
         tel.: 38 777 3516,   kancelář č. 4.49 
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