CZ.1.07/2.4.00/31.0153
Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry
psychologie FF UP v Olomouci
PRAXE A STÁŽE V PARTNERSKÉ SÍTI – INFORMACE PRO STUDENTA
Název partnera:
Kontaktní osoba:
Email:
Adresa:
Telefon:

JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s.,
odštěpný závod Mladá Boleslav
Ing. Alena Makovcová
Alena.Makovcova@jci.com
Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav
+420 728 846 498, +420 326711103
PROPOZICE K PRAXI

1) Kam a v kolik má student/ka na začátku praxe přijít? (Pokud upřednostňujete individuální
dohodu, napište do pokynů, aby Vás studenti min 3 dny před praxí kontaktovali).
V 8:30 na personální oddělení závodu (hala M9 za 7. bránou areálu Škoda Auto, kam je třeba
vyřídit povolení ke vstupu, viz bod 3).
2) Co si má student/ka vzít na praxi s sebou?
Průkaz totožnosti.
3) Je něco dalšího, o čem by měl/a být student/ka před praxí informován/a?
Před zahájením praxe je potřeba si vyzvednout krátkodobé povolení ke vstupu do areálu na 1.
bráně Škoda Auto, oddělení Bezpečnosti a ochrany značky, úřední hodiny 7-15 hod každý
všední den. Nejpozději týden před nástupem na praxi je třeba zaslat jméno, příjmení a datum
narození studenta/ky na Alena.Makovcova@jci.com, abychom mohli o povolení ke vstupu
zažádat.
Část praxe bude probíhat i v druhém závodě JOHNSON CONTROLS v Bezděčíně. (okrajová
část Mladé Boleslavi) adresa – Industry Park UNO, Bezděčín 109,
4) Máte nějaké doporučení ohledně ubytování v místě výkonu praxe?
Hotel Zimní stadion (www.hotelzimnistadion.cz, jednolůžkový pokoj á 610,- Kč, snídaně á
100,- Kč, 10 minut chůze k nejbližší zastávce),
Penzion EVA (www.penzioneva.cz, jednolůžkový pokoj vč. snídaně á 978,- Kč, dobré
autobusové spojení),
Hotel Forman (www.hotelforman.eu, jednolůžkový pokoj vč. snídaně á 1100,- Kč, 8 minut
chůze do místa výkonu praxe).
Penzion Bradlec http://www.penzion-bradlec.cz/index.html na předměstí Mladé Boleslavi
(velmi klidná část, penzion se nachází mezi rodinnými domy), cena za jednolůžko vč. snídaně
je 800,-Kč, autobusová zastávka je cca 100 m.
5) Je možné zabezpečit stravování v místě výkonu praxe?
Ano, závodní stravování EUREST. (v závodě v Mladé Boleslavi, v Bezděčíně jsou pouze
potravinové automaty)
6) Je něco dalšího, co můžete nabídnout studentům na praxi? (Parkování, pracovna...)
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Parkování na zaměstnaneckém parkovišti u 7. brány.
PO SKONČENÍ PRAXE
1) Vložit do systému EDIS výstup z praxe (dle požadavek garanta předmětu).
2) Vyplnit v systému EDIS hodnocení organizace studentem.

