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Nabídka odborné bakalářské praxe pro studenty FT TUL  

 

Název organizace poskytující odbornou praxi: OTAVAN a.s.   

 

Adresa organizace: Nádražní 641, 379 01 Třeboň 

 

Kontaktní osoba, funkce: Alena Novotná – personální vedoucí 

 

Telefon, e-mail: 737 207 812  nebo 384 340 116, z7alenan@otavan.cz 

 

Firemní koordinátor praxe (zodpovědná osoba, která se o studenta v průběhu praxe 

bude starat), funkce: 

Telefon, e-mail: 

 

Téma, činnosti nabízené odborné praxe: 

 Seznámení s prací na střihárně (příprava zakázky pro stříhání, nakládání, výstřih a předání pro šicí 

dílnu) 

 Seznámení s automatickým výstřihem na zařízení BULLMER + příprava pro výstřih 

 Seznámení s výrobním procesem – šicí linka – organizace výroby – rozdělování práce – dle 

pracovního postupu vytváří mistr dílny  na základě předaného pracovního předpisu 

 Seznámení s tvorbou pracovních předpisů – pro konkrétní výrobu 

 V případě zájmu vyzkoušet si obsluhu speciálních strojů (dírkovačka, uzávěrkovačka , fixace – 

pruhy, podlepování švů a další) 

 Seznámení s přípravou zakázek – obchodní náležitosti – uzavírání Smluv – objednávky 

 Seznámení se skladovou evidencí příjem materiál – výdej – vyúčtování + expedice hotových 

výrobků – různé způsoby 

 Seznámení s přípravou střihové dokumentace – systém Gerber Accu Mark 

 

Dle délky praxe a zájmu studenta upřesníme obsah praxe.  

 

V případě zájmu bude i možnost se seznámit: 

·       Se společností OTAVAN WORKWEAR s.r.o. sídlo Praha ---naše 100 % s.r.o. zabývá se 

pouze obchodní činností 

·       S provozem ve Strakonicích malosériová dílna 

·       Případně i s dalšími výrobními kooperacemi … dle aktuální situace. 

 

Vhodné pro maximálně 2 studenty při jednom termínu praxe. 

 

Datum uskutečnění odborné praxe: 

Délku a termín praxe dle individuální dohody. 

Doporučujeme termín praxe volit mimo období červenec – srpen 2020 z důvodu dovolené a 

problému s ubytováním ve Slavonicích  – případně v Třeboni. A dále nevolit termín praxe 

prosinec 2020 z důvodu krátkého měsíce.¨ 

 

Délku praxe doporučujeme v rozsahu 10 pracovních dnů – základní seznámení 
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Co můžete nebo plánujete studentům v rámci odborné praxe nabídnout? 

Zajistíme příspěvek na ubytování ve výši 200,- Kč (cena ubytování za samostatný pokoj 

včetně sociálního vybavení  se dá zajistit do výše 400,- Kč den), nedisponujeme vlastními 

ubytovacími kapacitami. 

 

Stravování  nezajišťujeme – poskytneme příspěvek 80,- Kč za pracovní den. 

 

 

Co od praktikanta, i v návaznosti na výše poskytnuté benefity, očekáváte? 

 Zájem o seznámení se s reálnou výrobou v oděvní firmě 

 Respektování jednotlivých školitelů 

 Dodržování elementárních pravidel – docházka na pracoviště dle dohody + pracovní 

aktivity dle dohody 

 Sdělení poznatků případně i návrhy na zlepšení jednotlivých pracovních procesů 

 Optimální by bylo, kdyby o tuto praxi projevili zájem studenti se vztahem k našemu 

regionu – perspektivně se i po škole pracovně uplatnit …v Třeboni nebo Slavonicích i 

případně ve Strakonicích kde máme také malý provoz. 

 

 


