Odborná praxe
Odborná praxe žáků oboru obchodní akademie je realizována na základě uzavřených Smluv o odborné
praxi mezi Obchodní akademií Český Těšín a podniky, institucemi a úřady v regionu. Škola se snaží
udržovat kontakty s významnými firmami v regionu.
Vazba s reálným pracovním prostředím přispívá k neustálé aktualizaci vyučovacího procesu dle požadavků
praxe. Tato praxe dává studentům možnost aplikovat nabyté teoretické znalosti v reálném prostředí,
vyzkoušet si své komunikační a organizační schopnosti, prokázat užitečnost svých dovedností.
Před nástupem na odbornou praxi jsou studenti poučeni o chování v průběhu praxe a o dodržování
bezpečnostních a hygienických předpisů. V průběhu praxe probíhá kontrola vyučujícími, zda pracovní
činnost žáků odpovídá smluvně dohodnutým pravidlům. Po celou dobu praxe si žáci vedou pracovní listy a
sbírají podklady k vypracování zprávy z odborné praxe. Ve zprávě hodnotí klady i zápory mnohdy prvního
kontaktu se zaměstnavateli. Po vyhodnocení studentských zpráv lze konstatovat, že v očích studentů
jednoznačně převládají klady nad zápory. Škola si vždy vyžádá hodnocení našich žáků pracovníky v
podnicích. Tato hodnocení bývají příznivá. Velmi pozitivně zaměstnavatelé oceňují pracovitost,
zodpovědnost a snahu vyhovět potřebám na pracovišti. Chování našich žáků bývá hodnoceno jako vzorné
a bezproblémové.
Seznam firem pro odbornou praxi ve školním roce 2016/17
 AB AUTOBOSS, s.r.o., Český Těšín
 COOP Beskydy, spotřební družstvo,
 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – Třinec
 ECOAR, s.r.o. – Havířov
 Finclub plus, a.s., Český Těšín
 Golf Brothers, s.r.o. – Ropice
 IRP Dostálek Jaroslav, Český Těšín
 Komerční banka, pobočka Český Těšín
 Město Český Těšín
 Město Třinec
 Městský úřad Jablunkov
 Obecní úřad Albrechtice
 Obecní úřad Bukovec
 Obecní úřad Hrádek
 Obecní úřad Milíkov
 Obecní úřad Návsí
 Pygmalion, s.r.o.
 RS Fish rybářské potřeby, s.r.o.
 SGM Route, a.s. – Jablunkov
 Těšínská tiskárna, a.s.
 Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace
 Třinecké železárny, a.s.
 UNIPACK servis obalové techniky – Nebory
 Úřad práce Havířov
 Úřad práce Karviná - pobočka Český Těšín
 Úřad práce Karviná
 Broker Consulting, a. s., Havířov,
 Exekutorský úřad, Český Těšín,
 KSVČ JUVENTUS, Karviná

