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Zásady chování při praxi  

Praxe je součástí učebních osnov oboru Geodézie a katastr nemovitostí ve všech ročnících 

studia a je třeba se při ní řídit stanovenými pravidly.  

 Na praxi je potřeba přijít vhodně oblečen (podle počasí) a obut do pevných bot.  

 Součástí vybavení žáka je ochranná oranžová vesta, která se obléká před odchodem ze školy a 

svléká až po příchodu do školy. Po celou dobu praxe má žák vestu na sobě i v prostorech, kde není 

provoz automobilů. Bez vesty se nelze praxe zúčastnit – žák zůstane přítomen ve škole, ale tato 

hodina praxe bude posuzována jako neomluvená. Opakované svlékání vestičky při praxi bude 

rovněž postihnuto vyloučením z praxe.  

 Během praxe v učebně a na školním pozemku se stejně jako v ostatních předmětech nepoužívají 

mobilní telefony (při výuce budou vypnuty). Při praxi v terénu je možné telefon použít pouze při 

naléhavé komunikaci s vyučujícím.  

 Při převzetí pomůcek je žák povinen zapsat do notýsků u strojů datum, jméno, třídu a nechat 

potvrdit vyučujícím. Případné závady je třeba ihned ohlásit. U pomůcek, které jsou označeny čísly, 

zapsat čísla do zápisníků a do technické zprávy. Nenahlášené závady budou posuzovány jako 

poškození v probíhající praxi. Žák (skupina žáků) po celou dobu praxe ručí za převzaté pomůcky – 

v případě poškození z nedbalosti či nedodržení technologického postupu se bude podílet na 

úhradě opravy.  

 V souladu se školním řádem žák nesmí bez vědomí vyučujícího opustit prostor vymezený jeho 

měřické skupině a je povinen se ve stanovenou dobu dostavit na místo srazu. Pokud dojde v době 

konání praxe ke změně povětrnostních podmínek (náhlý prudký déšť), chrání žák přístroj 

deštníkem, případně uschová přístroj do obalu a vyčká pokynů vyučujících.  

 Nevhodné chování při praxi se promítá do hodnocení chování.  

 Žák při praxi nepoužívá vulgární výrazy, zbytečně nepokřikuje, nevstupuje zbytečně na travnaté 

plochy, nepoškozuje zeleň a při práci v zástavbě nebrání provozu na chodnících.  

 Při praxi je zakázáno kouřit (i elektronické cigarety), požívat alkohol a návykové látky.  

 Přestávky stanoví podle druhu práce vyučující.  

 Žák má na praxi vždy předepsaný sešit, tvrdou podložku, dostatečné množství psacích pomůcek, 

olovnici, studijní průkaz, zápisníky, výpočetní formuláře a do skupiny pásmo.  

 Uvolnění žáka z praxe je možné pouze ve zcela výjimečných případech po dohodě třídního učitele 

s vyučujícím praxe.  

 Přechod přes komunikaci (i u světly řízeného přechodu) a pohyb po komunikaci je možný pouze za 

přítomnosti vyučujícího a podle jeho pokynů. Při cestě po chodníku žáci používají pouze část 

chodníku tak, aby umožnili bezpečný průchod i ostatním chodcům.  
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