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ZPRÁVA Z ODBORNÉ PRAXE
1. ročníku (podnikání), 2. a 3. ročníků (kosmetické služby, fotograf, starožitník)
Termín konání praxe: 22. května až 2. června 2017
POKYNY K VYPRACOVÁNÍ ZPRÁVY Z ODBORNÉ PRAXE
1 Organizační pokyny
Žák vypracuje zprávu z odborné praxe.
Rozsah práce: titulní strana, minimálně 3 strany textu, přílohy (doklady, tiskopisy)
Práce žáci odevzdají vyučujícím odborných předmětů – ekonomika (podnikání), kosmetika,
fotografie, techniky uměleckých řemesel – v tištěné podobě v rychlovazači.
Závazný termín odevzdání je nejpozději 9. června 2017.
Vypracovaná zpráva bude součástí klasifikace žáka za 2. pololetí 2016/2017 v odborných
předmětech ekonomika (1. ročník); kosmetika, fotografie a techniky uměleckých řemesel
(2. a 3. ročník).
2 Členění zprávy z odborné praxe
2.1

Titulní strana

Titulní stranu si stáhněte ze stránek školy a doplňte údaje.
2.2

Obsah

Jednotlivé části:
1. Obecná charakteristika organizace, právní forma, sídlo, předmět činnosti, velikost organizace
(pobočky, počet zaměstnanců), schéma organizační struktury, technická vybavenost, vazby na
okolí (dodavatelé, odběratelé, banky, finanční úřad), marketing.
2. Charakteristika činnosti žáka – časový harmonogram práce, využití poznatků ze školy,
přínos praxe pro žáka.
3. Dokladové zajištění praxe – ukázky dokladů, písemností, propagačních materiálů.
4. Hodnocení odborné praxe žáka (hodnotící tabulka, kterou potvrdí zodpovědný pracovníka,
žákům bude předána před praxí).
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3 Formální a grafická úprava práce
3.1

Tisk

Práci tiskneme po jedné straně na papíry formátu A4.
3.2

Písmo

Používáme patkové písmo (Times New Roman) o velikosti 12 bodů. Názvy kapitol píšeme
bezpatkovým písmem (Arial) o velikosti 14 bodů.
3.3

Vzhled stránky

Horní, dolní a pravý okraj 2,5 cm; levý okraj 3 cm.
3.4

Odstavce

Použijeme řádkování 1,5. Odstavce zarovnáváme do bloku. Mezery mezi odstavci budou
6 bodů. Neodsazujeme první řádek.
3.5

Číslování stránek

Stránky číslujeme arabskými číslicemi, čísla zarovnáváme doprostřed nebo k pravému kraji.
Stránky číslujeme až od druhé stránky, ale počítáme stránky již od titulní strany.
3.6

Vyznačování v textu

K vyznačování v textu používáme kurzívu, tučným písmem zvýrazníme názvy kapitol
a podkapitol. Podtržení jako zvýraznění nepoužíváme.

