Odborná praxe 2020
Odborná praxe třídy 4.G proběhne ve dnech 14. 9. 2020 – 18. 9. 2020.
Na zajištění odborné praxe třídy 4.G se v roce 2020 podílí katedra geomatiky Fakulty stavební
ČVUT společně se Střední průmyslovou školou stavební v Plzni.
Měřické přístroje a vybavení pro praxi poskytla Fakulta stavební ČVUT, katedra geomatiky, která
umožnila účast svých zaměstnanců: Ing. Zdeňka Vyskočila, PhD. a Ing. Jaroslava Šediny.
Za Střední průmyslovou školu stavební v Plzni se odborné praxe zúčastní Ing. Vlasta Maternová a
Mgr. Kateřina Šantorová, na přípravě úloh se podílí Ing. Lenka Líznerová a Ing. Miroslav Izing.
Organizační informace
Odjezd v pondělí 14. 9. v ranních hodinách z Plzně. Příjezd v pátek v odpoledních hodinách do
Plzně. Částka za dopravu činí 280 Kč bez studentské slevy a bude rozúčtována podle skutečných
nákladů.
Ubytování je zajištěno na chatě stavební fakulty ČVUT ve dvou až pětilůžkových pokojích. Fakulta
stavební poskytne žákům SPŠ stavební v Plzni ubytování zdarma.
Stravování je zajištěno v Horské chatě - HYDRO, Penzion Ševčíkovi formou plné penze od
pondělního oběda do páteční snídaně. Plná penze stojí 250,- Kč na den, celková částka za stravu
během výuky činí 1000,- Kč (4 x 250 Kč.-).
Částku 1280 Kč na dopravu a stravné je nutné uhradit do 31. 8. 2020 na účet školy, platební údaje
budou poslány e-mailem.
Náplní odborné praxe jsou měřické a zpracovatelské práce. Žáci budou pracovat v šesti pracovních
týmech. Podrobný program a náplň jednotlivých úloh bude upřesněn zde:
program_Marianska
Potřebné vybavení:
- interiérová obuv pro pobyt na chatě (nutná!),
- vhodné oblečení a obuv do terénu (výuka probíhá za každého počasí),
- do skupiny – čtvrtky na náčrty (5x A4), 2x pevné desky, rýsovací potřeby, USB flash disk,
kalkulačka, volné papíry (min. 20 listů), 1 – 2 větší deštníky do terénu, doporučujeme USB
klíč na GEUS.
SPŠ stavební v Plzni doporučuje žákům uzavřít pojistku na hrazení škody způsobené třetí osobě.

