OBECNÉ INFORMACE A POKYNY pro akademický rok 2015/16
případné dotazy směrovat na adresu: czupraxe@gmail.com
V případě nemoci nebo jiného závažného důvodu pro změnu termínu praxe se (po uzávěrce zápisů) již
studenti omlouvají na zvoleném pracovišti sami.
Zápočty za praxe odborné budou zapisovány ve vypsaných termínech v závěru akademického roku (tj. konec
srpna, začátek září) – viz informace „zápočty“.
Při nesplnění lze předmět přetáhnout do vyššího ročníku.

obor ABPS
AUA02Z

ODBORNÁ PRAXE - 25 dní

praxe 1týdenní probíhající během semestrů
ZOO Praha – samostatné pracoviště tréninku zvířat
Vetcentrum Duchek s.r.o.
Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim

praxe 2týdenní probíhající během prázdnin
minimálně 2 týdenní bloky - student plní 11 dnů – případně více dle domluvy a volna na pracovišti
ZOO Děčín
ZOO Dvůr Králové nad Labem
ZOO Hodonín
ZOO Jihlava
ZOO Liberec
ZOO Ohrada
ZOO Olomouc
ZOO Ostrava – délka praxe min. 25 dní
ZOO Plzeň
ZOO Praha
ZOO Ústí nad Labem
Podkrušnohorský zoopark Chomutov

praxe 1týdenní v letním období (možno spojit do delšího celku – pokud je místo)
ZOO Praha – samostatné pracoviště tréninku zvířat
Vetcentrum Duchek s.r.o.
Záchranná stanice pro živočichy ČSOP Vlašim

Podmínkou je absolvovat část praxe (možno i celou) v ZOO v období letních prázdnin.
Pokud student nesplní celou praxi v letním období je povinen absolvovat další část alespoň
na jednom pracovišti uvedeném pro ABPS v průběhu semestrů. Zbytek dní je možno doplnit
na jakémkoli pracovišti ze seznamu.

obor ABPC
ODBORNÁ PRAXE - 25 dní

AUA02Z

praxe 1týdenní v semestru i v letním období (možno spojit do delšího celku – pokud je místo)
Centrum vojenské kynologie Chotyně
Útulek pro opuštěná zvířata Trója
Vetcentrum Duchek s.r.o.

Podmínkou pro splnění je absolvovat praxi v Centru vojenské kynologie Chotyně a Útulku
pro opuštěná zvířata Trója. Zbytek dní lze doplnit na jakémkoli pracovišti ze seznamu, nebo
na libovolném výcvikovém táboře/kurzu (nutné donést potvrzení o absolvování).

obor ABPZ
AUA18Z

ODBORNÁ PRAXE I.

10 dnů – volně - zaměřených na komunikaci s hendikepovanými
Asistence O.P.S. - dle domluvy a možno potřebný počet dnů plnění
Občanské združení RAMUS - účast na akci HUMR nebo víkendovce
Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s. - 1 den – návštěva zařízení
OS Svítání – jednodenní placený kurz
SRAZ Toulcův dvůr – jednodenní komunikační kurz
Dům Kněžny Emmy – 7 denní praxe
Radovanovy cesty o. s. – víkendy a případně dle nabídky a rozpisu

Pro splnění musí student absolvovat 10 dní na pracovištích uvedených pro ABPZ Odborné
praxe I. v libovolném složení (lze absolvovat vše na jednom pracovišti).

AUA19Z

ODBORNÁ PRAXE II.

25 dnů zaměřených na práci se zvířaty

praxe 1týdenní v semestru, v letním období možno spojit do delšího celku – pokud je místo)
pozor na prázdninový provoz - vlastní aktivity se zvířaty vždy a všude neprobíhají– nejsou klienti
Hiporehabilitačnístředisko – Psychiatrická léčebna Bohnice
SRAZ Toulcův dvůr
Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s.
stacionář Domovinka – agentura domácí péče v Plzni
OS Svítání – placený kurz
Hiporehabilitační středisko – Caballinus
Dům Kněžny Emmy – domov seniorů v Neratovicích

Podmínkou pro splnění je absolvovat alespoň 2 praxe uvedené pro ABPZ Odborné praxe II.
Zbytek dní lze doplnit na jakémkoli pracovišti ze seznamu.

