
SOŠV Hradec Králové ODBORNÉ PRAXE

2.,3.,4. ročník

školní rok 2019/2020

POUČENÍ o odborných praxích.

Před nástupem odborné praxe chodí žáci 2.,3. a 4. ročníků vždy na poučení do kabinetu D103, MVDr.M.Polláková – vedoucí praxe. 

Přesný den a hodina poučení bude vyvěšována na nástěnce u hlavního  vchodu  do školy a stránkách školy.

Dopravní spojení na praxe si žáci zajišťují samostatně dle místa svého bydliště.

Na poučení se žák dostaví v určený den a hodinu, bude znát adresu a spojení na praxi ze svého bydliště  či z internátu v H.Králové. 

S  žákem bude odsouhlasen čas a datum příjezdu na praxi, případně ubytování a další podmínky poskytovatelů praxí.

Dostane kontakty a jméno pracovníka,  který zodpovídá v organizaci za praxi žáka.

Praxe  začínají a končí  ve  stanovenou dobu  při  vstupu/odchodu  z  pracoviště  organizace.

Žák po příjezdu na určené místo  praxe oznamuje smskou na mobilní telefon +420 721 203 575 svoji přítomost na praxi.

MVDr.Milada Polláková 02.09.2019

vedoucí praxe



SOŠV Hradec Králové PRAXE - PŘEHLED  3. a 4.ročník školní rok 2019/2020

Praxe  pro  3. a 4. ročník -  školní rok 2019/2020

3. ročník téma praxe druh praxe žáci učitel praxe

1.optimalizace krmných učební všichni Ing.Faltejsková 

   dávek

2.WINVET učební všichni MVDr.Javornická

3.péče o volně  odborná všichni  rozpis

   žijící zvířata   bez laborantů Pasíčka

4.zoologické zahrady odborná všichni  rozpis

ZOO Liberec, Lidové sady 425/1 

5.ambulance veterinárního všichni  rozpis

   lékaře odborná

6.potravinářský podnik učební všichni MVDr.Polláková

7.laboratoř odborná 3.B - laboranti  rozpis

8.fyzioterapie učební všichni Stephanie Kašparová

9.odborná praxe odborná všichni v době maturitních zkoušek

4. ročník téma praxe druh praxe místo konání praxe učitel praxe

1.chirurgické šití učební školní pracoviště MVDr.Ducháček

   parenterální aplikace

2. školní sýrárna učební školní pracoviště Ing.Malá,MVDr.Polláková
3. ambulance veterinárního
    lékaře

4. chov  koní  odborná dle rozpisu Národní hřebčín, Slatiňany, Zámecký park 169  rozpis
Hřebčín Kněžičky s.r.o./Chlumec n.C.

5. laboratoře SVÚ H.Králové odborná dle rozpisu Wonkova 343, Hradec Králové  rozpis
   Centrum hyg.lab.H.Králové J.Černého 361, Hradec Králové

6. ÚMG Praha odborná dle rozpisu Praha 4, Vídeňská 1083  rozpis

7. CHOV SERVIS odborná dle rozpisu CHOVSERVIS a.s., Zemědělská 897, H.Králové  rozpis

8. SKALIČAN a.s. odborná dle rozpisu Zelená 226, Česká Skalice  rozpis

9. RCHP Benátky učební dle rozpisu Benátky MVDr.Kopic

SVÚ H.Králové

školní pracoviště

dle smluv

dle smluv

mlékárna/potrav.podnik

všichni

žáci

 rozpis

všichni

odborná dle rozpisu dle smluv 

místo konání praxe

školní pracoviště 

Záchranná stanice 

ZOO D.Králové, Štefánikova 1029

školní pracoviště 

MVDr.Milada Polláková

vedoucí praxe 2.9.2019


