Pokyny pro praxi na letišti Brno – Tuřany
Nástup na praxi:
- vždy v neděli v podvečer do 21:00 hod.
- při příjezdu se nahlásit na vrátnici před letištěm
Ukončení praxe:
- v neděli dopoledne v závislosti na letovém řádu (dle domluvy s vedoucím přepravního
provozu panem Radkem Langem)
Ubytování pro studenty vykonávající odbornou praxi na letišti je bezplatné. Nutno
dodržovat řád ubytovny a dbát na pořádek během praxe. Při znehodnocení nebo
poškození zařízení ubytovny bude žák muset uhradit vzniklou škodu. Je umožněno
stravování v závodní jídelně (cena 34,00 Kč).
Žáci si mohou vyřídit průkaz na slevu jízdného (žákovská průkazka), kterou si před
praxi nechá potvrdit na studijním oddělení školy (platí po celou dobu praxe, mimo
prázdnin, z místa bydliště na letiště a zpět). Před nástupem si vyřídí 18letí studenti
(i studenti, kteří dovrší 18let věku během praxe) u svého dorostového lékaře výpis
zdravotní dokumentace a tu odevzdají závodnímu lékaři letiště Brno, ke kterému
půjdou na vstupní prohlídku. Žáci, kteří nemají 18let, půjdou na vstupní prohlídku
k našemu závodnímu lékaři (MUDr. Jan Kutálek).
Oblečení:
Dívky - tmavě modré (černé) riflové kalhoty nebo tmavě modrou (černou) riflovou sukni,
pohodlná obuv, na letišti nafasujete šedé tričko (druhé za poplatek 100,- Kč)
Chlapci - tmavě modré (černé) riflové kalhoty, pohodlná obuv (černé botasky), na letišti
nafasujete šedé tričko
Nástup na praxi: čistý, upravený, bez výstředností
Odchody z pracoviště:
Povoluje vedoucí směny.
Dřívější odchody z praxe (jen ze závažných důvodů) po dohodě s vedoucím přepravního
provozu panem Radkem Langem.
Při nástupu proškolení z dodržování bezpečnosti na pracovišti. V případě úrazu ihned
oznámit skutečnost vedoucímu směny.
Vystupování na pracovišti:
- plnit příkazy nadřízených pracovníků bez komentáře
- reprezentace školy, dobré jméno školy
Pokud nebude v prohlášení rodičů uveden souhlas k povolení vnitrostátního letu, bude
tento přestupek brán jako porušení kázně (uložení výchovného opatření).
V případě pracovní neschopnosti na praxi neprodleně oznámit vedoucímu přepravního
provozu panu Radku Langovi a do školy. (nutnost zajistit náhradníky)

Pokud onemocní žák před nástupem na praxi neprodleně oznámí škole a vedoucímu
přepravního provozu panu Radku Langovi. (nutnost zajistit náhradníky)

NEPŘETRŽITÝ PROVOZ!!!
Práce při odbavování cestujících i o víkendech – letový řád.
Telefonní spojení na pracovníky:
Emilie Dorňáková - 728 409 196 studijní odd., škola 554 613 075
Radek Lang – 602 423 756,545 521 310(312) vedoucí přeprav. provozu letiště

