ODBORNÁ PRAXE VE VLACÍCH
SPOLEČNOSTI LEO EXPRESS
(obor Palubní stevard)

INFORMACE PRO STUDENTY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

1) místo realizace praxe:
 trasa vlakové linky společnosti LEO Express na spoji Staré Město
u Uherského Hradiště – Praha hl. n. a zpět
2) termín realizace praxe:
 v období 4. 6. – 24. 6. 2018 (dle jmenného rozpisu)
3) harmonogram praxe:
 praxe je realizována v podobě čtyř (1. ročník) nebo dvou (2. ročník) dvojsměn
v uvedeném období, který odpovídá odjezdům a příjezdům vlaků do/z cílové
destinace
 kompletní doba trvání praxe je 8, resp. 4 pracovní dny v celkovém rozsahu
cca 70, resp. 36 hodin
 praxe se uskutečňuje formou dvou navazujících časových bloků,
a to odpoledním (cca 8,5 hodiny)a ranním (cca 7,5 hodiny)
4) časové rozvržení praxe:
 první den nástup ve 12:00 hod. na spoj 1360 směr Praha hl.n.
(12:46 – 15:39), poté obrat v Praze a zpět do Starého Města spojem 1363
(odjezd 17:10 – 20:01)
 následuje odpočinek s přenocováním ve služebním bytě
 druhý den nástup v 5:20 na spoj 1352 směr Praha hl. n. (5:40 – 8:39), poté obrat
v Praze, cesta do St. Města spojem 1353 (9:10 – 12:01) a ukončení směny ve 12:20
5) náplň práce:
 odborné činnosti na pozici asistenta stevarda
 výpomoc při zajišťování stravovacích a dalších servisních služeb ve vlaku
 pomocné administrativní činnosti
 udržování pořádku na pracovišti
6) způsob organizace:
 v určených pracovních dnech žák vykonává pracovní činnosti z pověření
odpovědné osoby, která zabezpečuje rovněž dohled nad žákem (vedoucí kabiny
daného vlakového spoje)
 organizační zabezpečení a hlavní řízení praxe žáků zajišťuje službu konající
dispečer společnosti LEO Express

7) ubytování:
 z důvodu bezpečného přesunu studentů na místo nástupu na směnu i zpět je
zabezpečeno přenocování mezi jednotlivými částmi dvojsměny ve služebním
bytě společnosti LEO Express ve Starém Městě u Uherského Hradiště
 jedná se o personální typ ubytování (pokoj disponující základním vybavením)
s hygienickým zázemím
 služební byt má dispozici 3+kk s tím, že vlaková četa (vedoucí kabiny + tři
stevardi) mají rozdělené pokoje po dvou lůžkách, tzn. vždy nocují max. dvě osoby
v jednom pokoji
 adresa bytu: Brněnská 478, Staré Město u Uherského Hradiště
 studenti naší školy mají zajištěno ubytování ve služebním bytě ZDARMA
8) stravování a pitný režim:
 pro studenty je v době praxe zajištěna možnost zakoupení nápojů a potravin
z nabídky na palubě za sníženou cenu
 v době mimo praxi (při ubytování) si stravování zajišťuje student individuálně
9) doprava:
 doprava studentů na místo praxe a zpět je rovněž realizována individuálně
 doporučené spojení v obou směrech:



odjezd z Brna v 9:28 (Sp 1723 Santon)
odjezd ze Starého Města u Uherského Hradiště ve 12:33 (Sp 1728 Cimburk)

10) doklady, nutné po dobu praxe:
 platný občanský průkaz a kartička pojištěnce od své zdravotní pojišťovny
(kopii potravinářského průkazu poskytuje společnosti LEO Express škola)
11) kontakty na odpovědné osoby a poskytovatele praxe:
 budou upřesněny v rámci vstupního školení v pondělí 5. 6. 2018 ve Starém Městě
u Uherského Hradiště (za účasti pedagogického doprovodu)
o dispečink LEO Express: ………………………………………………………….
o příp. člen vlakové čety: …………………………………………………………..
o odpovědná osoba ve společnosti LEO Express
……………………………………………………………………………………………
o https://www.le.cz/
 v případě potřeby kontaktujte koordinátora OP p. Jagláře (602 780 034)
 v případě náhlého důvodu pro neúčast na praxi (onemocnění) je nutné
kontaktovat NEJPOZDĚJI 3 HODINY PŘED PLÁNOVANÝM NÁSTUPEM
NA SMĚNU DISPEČERA!!

Zpracoval:
Martin Jaglář,
zástupce ředitelky a koordinátor odborné praxe studentů
Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o. Blansko
516 416 490, 602 780 034
martin.jaglar@seznam.cz

