POKYNY PRO ODBORNOU PRAXI NA LETIŠTI OSTRAVA-MOŠNOV
Nástup na praxi:
- v neděli v podvečer v 19:00 hod
- při příjezdu se hlásit na přepážce informace v odbavovací hale letištní budovy
Ubytování je poskytováno studentům během praxe bezplatně. Nutno dodržovat řád
ubytovny. Kuchyňka ubytovny je vybavena elektrospotřebiči (mikrovlná trouba, vařič,
toustovač, varná konvice, lednice). Během používání těchto spotřebičů je nutno
dodržovat bezpečnostní předpisy a udržovat je v čistotě. Použité nádobí po sobě umývat
a uklízet, nenechávat zbytky jídel. Dovezené nespotřebované potraviny je nutno po
ukončení praxe odvést nebo zlikvidovat do komunálního odpadu a kuchyňku uklidit.
Během praxe je nutno dodržovat pořádek na pokojích a v kuchyňce. Při znehodnocení a
poškození zařízení ubytovny bude žák muset uhradit vzniklou škodu.
Jakékoliv požadavky či poruchy řešit s pracovníkem letiště, případně školou.
Žáci si mohou vyřídit průkaz na slevu jízdného (žákovská průkazka), kterou před praxi
potvrdí studijní oddělení školy (platí po celou dobu praxe na trasu z místa bydliště na letiště a
zpět)
Žáci, nastupující na úsek obchodní odbavení předají Doklad o spolehlivosti vydaný
Úřadem pro civilní letectví v Praze. Tento doklad získají vyplněním žádosti na studijním
oddělení školy, která žádosti hromadně odešle na úřad do Prahy.
Oblečení:
Dívky - bílá halenka, tmavá sukně nebo kalhoty, jednobarevný svetřík, pohodlná obuv.
Na ubytovnu vhodné oblečení (v zimním období teplé).
Chlapci – bílá košile, tmavé kalhoty, jednobarevný svetřík
Nástup na praxi: čistý, upravený, bez výstředností.
Odchod z pracoviště povoluje vedoucí pracovník nebo jeho zástupce.
Při nástupu budete proškoleni z dodržování bezpečnosti na pracovišti, v případě úrazu ihned
oznámit skutečnost vedoucímu směny a do školy.
Vystupování a chování na pracovišti:
- plnit příkazy nadřízených pracovníků bez komentáře
- reprezentace školy, dobré jméno školy
V případě pracovní neschopnosti na praxi neprodleně oznámit vedoucímu daného úseku:
bezpečnost – Petr Voráč, obchodní odbavení - Gabriela Paličková a do školy.
Pokud žák onemocní ještě před nástupem na praxi, neprodleně tuto skutečnost oznámit
do školy a odpovědným pracovníkům letiště (musí se zajistit náhrada, rozpis směn).
NEPŘETRŽITÝ PROVOZ!!!
Práce při odbavování cestujících i o víkendech – letový řád – směnný provoz.

Odpovědní pracovníci letiště Ostrava Mošnov
bezpečnostní úsek:
Petr Voráč – telefon: 721 136 312, 597 471 393
obchodní odbavení:
Gabriela Paličková – telefon: 728 813 577, 597 471 615

