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Pokyny pro praxi na letišti Ostrava – Mošnov 
Práce při odbavování cestujících i o víkendech, směnný provoz dle letového řádu. 

Nástup na praxi 
Nástup na praxi je vždy v neděli v 19:00 hod, při příjezdu je nutné se nahlásit na přepážce informace 
v odbavovací hale letištní budovy. 

Ubytování a stravování 
Ubytování je poskytováno studentům během praxe bezplatně. Studenti musí dodržovat řád ubytovny. 
Kuchyňka ubytovny je vybavena elektrospotřebiči (mikrovlnná trouba, vařič, toustovač, varná konvice, 
lednice). Během používání těchto spotřebičů je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a přístroje 
udržovat v čistotě. Použité nádobí po sobě umývat a uklízet, nenechávat zbytky jídel. Dovezené 
nespotřebované potraviny se po ukončení praxe musí odvézt nebo zlikvidovat do komunálního odpadu 
a kuchyňku uklidit. Během praxe je nutné dodržovat pořádek na pokojích a v kuchyňce. Při znehodnocení 
a poškození zařízení ubytovny musí žák uhradit vzniklou škodu. Jakékoliv požadavky či poruchy spojené 
s pobytem na ubytovně je nutné řešit ihned s pracovníkem letiště, případně se školou. 

Oblečení 
Dívky potřebují pro vykonávání praxe na letišti bílou halenku (košili), tmavou sukni nebo kalhoty, 
jednobarevný svetřík, pohodlnou obuv. Chlapci potřebují bílou košili, tmavé kalhoty, jednobarevný svetr, 
pohodlnou obuv. Student nastupuje na praxi upravený, čistý, bez výstředností v oblečení nebo účesu. Na 
ubytovnu v zimním období je vhodné vzít teplé oblečení. 

Bezpečnost a chování na pracovišti 
Při nástupu na praxi bude student proškolen z dodržování bezpečnosti na pracovišti. V případě úrazu se 
musí skutečnost ihned oznámit vedoucímu směny a také do školy. 

V případě onemocnění (pracovní neschopnosti) před nástupem na praxi nebo během povinné praxe je 
nutné skutečnost neprodleně oznámit vedoucímu daného úseku (p. Petr Voráč nebo pí Gabriela Paličková) 
a také do školy, nejlépe paní Emílii Dorňákové (škola musí zajistit náhradníky pro vykonávání praxe). 

Odchody z pracoviště povoluje jen vedoucí pracovník nebo jeho zástupce. Student na praxi plní příkazy 
nadřízených pracovníků bez komentáře, svým chování nepoškozuje dobré jméno školy. 
 
 
 
 
Kontakty
SOŠ DCR Krnov 
pí Emílie Dorňáková, studijní oddělení  
mobil:  728 409 196 
pevná linka: 554 613 075 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
letiště Ostrava - Mošnov 
p. Petr Voráč, bezpečnostní úsek 
mobil:   721 136 312 
pevná linka: 597 471 399 
p. Emil Velgos, bezpečnostní úsek 
mobil:  725 749 373 
pevná linka: 597 471 399 
pí Gabriela Paličková, obch. odbavení 
mobil:  606 723 556  
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