Hodnocení sledovaných znalostí a dovedností žáka v rámci odborné praxe

3 – velmi dobré 	2 – dobré	1 – částečně vyhovující	0 – nedostatečné
N – nehodnoceno z důvodů, že činnosti žák nevykonával

Výše uvedenou známkou ohodnoťte jednotlivé činnosti vykonávané žákem během odborné praxe, pokud hodnocení vyžaduje další sdělení uveďte v kolonce poznámka nebo v části VI.

Poř.
Sledované znalosti a dovednosti
Hodnocení
Poznámka
I.
Výpočetní technika


1.
Obsluha PC a periferií (tiskárna, skener atd.)


2.
Práce s textovým editorem (jakým)


3.
Práce s tabulkovým kalkulátorem (jakým)


4.
Práce s prezentačním programem (jakým)


5.
Práce s databázemi (jakými)


6. 
Práce v počítačové síti


7.
Vyhledávání informací na internetu


8.
Práce s grafikou (pozvánky, reklamní letáky, tvorba grafiky na webové stránky atd.)


9.
Tvorba a úprava webových stránek


10.
Schopnost řešit chyby a problémy při zpracování dat na PC


11.
Práce s účetním programem (jakým)


12.
Tvorba programů (v jakém jazyce)


13.
Psaní všemi deseti


II.
Ekonomika


1.
Využívá žák znalosti



marketingu



managementu


2.
Jak využívá k výpočtům a hodnocení základní ekonomické ukazatele z oblasti

Zásobování



Investování



Rentability



Nákladů 


3.
Základní znalosti v daňové problematice


4.
Základní znalosti právních norem


5.
Samostatný přístup ek. myšlení


6.
Jazykové znalosti dvou cizích jazyků


7.
Další požadované znalosti (doplňte a zhodnoťte)


III.
Účetnictví


1.
Žák je schopen pod vedením zpracovávat jednotlivé části účetní agendy


2.
Účetní agendu zpracovává pomocí PC na úrovni


3.
Hodnocení znalostí v oblastech



Účtování o zásobách



Účtování o mzdách



Účtování o dlouhodobém majetku



Platební styk



Kalkulace, rozpočty


4.
Další požadované znalosti a dovednosti (doplňte)


IV.
Obchodní korespondence
1.
Vyřizování písemností

Rychlost a přesnost při psaní na PC



Úprava písemností



Přepis rukopisného konceptu



Psaní podle diktátu



Schopnost samostatné stylizace


2.
  
Základní pravidla společenského vystupování



Přijímání návštěv



Telefonování


3.
Další požadované znalosti a dovednosti (doplňte)


V.
Ostatní
Máte možnost pomoci naší škole? Pokud ano, jakým způsobem?



VI.
Další sdělení k hodnocení úrovně odborné praxe:






Hodnocení docházky v době odborné praxe: 

Termín konání odborné praxe:
Jméno a příjmení žáka:
Místo výkonu praxe:

Žák absolvoval celou praxi bez absence:

Žák se během praxe omluvil v těchto dnech (uveďte datum):

Žák se během praxe nedostavil bez
omluvy v těchto dnech (uveďte datum):


V………………..dne……………….. 		………………………………….
Podpis odpovědné osoby


