5.10. Извођење ученичке праксе и учења кроз рад у привредним организацијама
У зависности од образовног профила практична настава, професионална пракса и
учење кроз рад планира да се у школској 2020/2021. години реализује и код
послодаваца, али у зависности од развоја епидемиолошке ситуације и придржавање
мера превенције и заштите ученика, одлуке послодаваца (смањења обима посла,
предузимања мера заштите и превенцијем, итд), а све у складу са одлукама Кризног
штаба Републике Србије и МПНТР и у школским радионицама/кабинетима и путем
учења на даљину.
Практичну наставу/професионалну праксу у привредним организацијама и у школским
радионицама у школској 2020/2021. години реализују четири одељења са подручја
рада Пољопривреда, производња и прерада хране.
Образовни профил Пекар, одељење III-5, два пута недељно има практичну наставу, од
тога пола одељења је један дан код послодавца „ДОН ДОН“ д.о.о. огранак Фиделинка
пекара, а друга половина је у школској пекарској радионици. Следећи дан се ротирају.
Образовни профил Ветеринарски техничар, одељење I-3, професионалну праксу
реализују у „Золошки врт Палић“ и „Агро Ас 032“ фарма крава и у школским
кабинетима.
Образовни профил Прехрамбени техничар, одељења III-1 и III-2 из предмета
Припрема јела са жара – изборни, реализују један дан по два часа недељно у школској
радионици.
Учење кроз рад у привредним организацијама и у школским радионицама у школској
2020/2021. години реализују три одељења, једно са подручја рада Пољопривреда,
производња и прерада хране и два одељења са подручја рада Трговина,
угоститељство и туризам.
Образовни профил Пекар -дуал, одељење II-5, учење кроз рад реализује се два дана
недељно код следећих послодаваца: Дон Дон“ д.о.о. огранак Фиделинка пекара, СЗТР
Пекара „Пролеће“, СЗР СЗТ Пекара „Еуропа“, Угоститељско трговинска радња „БОСС“
и Јожер Фаркаш ПР Колачи Фаркаш.
Образовни профил Посластичар - дуал, одељења I-4 и II-4, учење кроз рад реализују
један дан недељно код следећих послодаваца: СЗТР Пекара „Пролеће“, СЗР СЗТ
Пекара „Еуропа“, „Угоститељско трговинска радња „БОСС“, Јожер Фаркаш ПР Колачи
Фаркаш, „Времеплов 024“ д.о.о., Дадине посластице, ресторан „Двор“, „PHIWA“ доо.
Практичну наставу у школским радионицама и специјализованим учионицама у
школској 2020/2021. години реализује осам одељења са подручја рада Текстилство и
кожарство. Образовни профил Моделар одеће, одељења I-10, I-15, II-10, II-15, III-10, III-

15, IV-10 и IV-15, практичну наставу ће реализовати у школским радионицама и
специјализованим учионицама. Ученици треће и четврте године део наставе у блоку
реализују код послодавца „Гордон“ доо.

