VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
NAVODILA za PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
študijsko leto 2018/19
Opravljanje praktičnega izobraževanja (PRI)
Študent/ka mora za opravljanje PRI že pred pričetkom nastopa PRI:
 zagotoviti opremo za osebno zaščito (delovno obleko in obutev),
 skleniti tripartitno pogodbo (po 1 izvod prejmejo delodajalec, šola in študent),
 skleniti nezgodno zavarovanje (potrdilo odda organizatorki PRI),
 opraviti zdravniški pregled (redni, 1. letnik, potrdilo odda org. PRI),
 opraviti usposabljanje iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom,
 opraviti usposabljanje iz zagotavljanja varne hrane.
Opravljanje praktičnega izobraževanja - študent mora:
 opraviti praktično izobraževanje pri delodajalcu,
 pripraviti okviren plan usposabljanja z mentorjem in upoštevati navodila mentorja,
 napisati poročilo o opravljenem praktičnem izobraževanju (1-2 strani + slike),
 poslati predlog naslova seminarske naloge v odobritev na naslov jerneja.planinsekzlof@sc-s.si
 napisati seminarsko nalogo po navodilih za pisanje sem. nalog v naslednjem obsegu:
 v 1. letniku PRI 1 Komunikacija (160 ur) 10 strani,
 PRI 2 Osnove gostinstva (240ur) 10 strani ter v
 v 2. letniku PRI 3 Poslovanje v gostinstvu turizmu (160 ur) 10 strani in
 PRI 4 Projekti v turizmu (240 ur) 10 strani.
Mentor:
 izpolni obrazec za verifikacijo učnega mesta za študenta, če podjetje tega še nima
urejenega pri GZS,
 izpolni obrazec: Potrdilo o opravljenem praktičnem izobraževanju,
 izpolni obrazec: Mnenje mentorja pri praktičnem izobraževanju,
 izpolni anketni vprašalnik (ki je še v pripravi).
Izpit:
 Na izpit(e) se je potrebno prijaviti.
(Prijavite se najmanj 5 dni pred izpitom in odjavite najmanj 3 dni pred izpitom.)
 Na izpitu je potrebno:
 oddati Potrdilo o opravljenem praktičnem izobraževanju,
 oddati Mnenja mentorja pri praktičnem izobraževanju,
 oddati izpolnjen anketni vprašalnik,
 oddati poročilo o poteku praktičnega izobraževanja (skupaj z okvirnim planom, ki ga
študent pripravi z mentorjem v podjetju pred pričetkom PRI),
 oddati tiskano obliko seminarske naloge,
 ustno predstaviti vsebino seminarske naloge,
 organizatorka PRI preveri ali je študent oddal pogodbo, obrazec za verifikacijo,
dokazilo o zavarovanju, sistematskem pregledu in opravljenih usposabljanjih (varnost
pri delu in varna hrana).

Redni študenti opravljajo praktično izobraževanje v razpisanih terminih, ki so določeni s
študijskim koledarjem, in sicer:
1. letnik:
 februar 2019: 4. 2. 2019 -1. 3. 2019 (4 tedni) komunikacija in poslovno sporazumevanje
 maj in junij 2019: 13.5.2019 – 21.6.2019 (6 tednov) osnove gostinstva
2. letnik:
 oktober 2018: 1. 10. 2018 – 26. 10. 2018 (4 tedni) poslovanje podjetij v gostinstvu in turizmu
 maj in junij 2019: 20.5.2019 – 28.6.2019 (6 tednov) projekti v turizmu

Izredni študentje opravljajo praktično izobraževanje pri delodajalcu po predhodnem dogovoru
s predavateljico oz. organizatorko praktičnega izobraževanja.
Priznavanje praktičnega izobraževanja
Študent/ka lahko odda vlogo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja v referat, in sicer:
- od 1. do 10. novembra ali
- od 1. do 10. januarja.
Postopek priznavanja FORMALNO pridobljenega znanja (javna listina) in postopek
priznavanja NEFORMALNEM pridobljenega znanja (delovne izkušnje in druga dokazila) vodi
študijska komisija. Študijska komisija glede na vlogo in priložena dokazila ter pisno strokovno
mnenje predavatelja oceni predhodno pridobljeno znanje. Znanje oceni na načine, ki so
določeni v 7. členu Pravilnika o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem
strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št. 20/2010).
Glej Merila za postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja na spletni strani naše šole
(http://www.sc-s.si/sola/index.php?visja).
Na spletni strani šole so na voljo:
- Pojasnila in napotki glede Praktičnega izobraževanja,
- Obrazci (Potrdilo o opravljenem PRI, Mnenje mentorja, Anketni vprašalnik),
- Katalogi znanj za PRI (spletna stran CPI),
- Navodila za pisanje seminarskih nalog,
- Merila za postopek priznavanja predhodno pridobljenega znanja.

