MOŽNOSTI PRAXÍ - 2017/2018
NÁZEV ORGANIZACE

ČINNOST

MÍSTO VYKONÍVÁNÍ PRAXE

OBDOBÍ VYKONÁVÁNÍ ČINNOSTI

KONTAKTNÍ OSOBA JMÉNO

KONTAKT

Centrum zdravého pohybu

instruktorská činnost - fitness, zdravý pohyb

Poděbrady

celoročně

Mgr. Renata Větrovská

renatavetrovska@email.cz.

DDM Praha 9

vedení sportovního kroužku pro děti

Praha - Prosek

celoročně

Jakub Blažej

jakub.blazej@ddmpraha9.cz

Robinson

instruktor dětských akcí

dle místa konání akce

květen-srpen

Lenka Vojnová

lenka@ckrobinson.cz

SC Ymca a Hit Fitness Flóra

práce na recepci, vedení skupinových lekcí, práce trenéra nebo plavčíka

Praha

říjen až květen

Petra Chrenková

petra@scymca.cz

odměna dohodou

SK Kometa Praha

Trenér/asistent volejbalu

Praha 8 – Kobylisy

Celoročně

Ing. Jan Pleticha

jpleticha@seznam.cz

90 – 150,- Kč/ hod

Krkonoše - Špindlerův Mlýn

od 15.12. do 31.3. dle dohody

Mgr. Michaela Klečková

skolmax@seznam.cz

odměna 120 - 230 Kč/hod

Miroslav Schmid

info@nonak.cz

vhodné i pro ženy

SKOL MAX Ski School, a.s.

instruktor lyžování nebo snb

s platnou licencí nebo osvědčením

pondělí a středa 16:30 - 18:00 celoročně

POZNÁMKA

100 Kč/hod
více na www.ckrobinson.cz

Spartak Kbely

asistent trenéra fotbalové mini přípravky (děti cca 6 let)

Spartak Kbely Železnobrodská ul.

Společenství harmonie těla a ducha

pobyty pro děti a mládež

různé

celoročně

Vladimír Bílek

shtd@volny.cz

Sportlines, s.r.o.

práce s dětmi a mládeží na škole v přírodě/adaptačních/ plaveckých/lyžařských
kurzech; zdravotník zotavovacích akcí

Různé

celoročně

Marie Brichová

personal@sportlines.cz

Středisko sociálních služeb

práce se seniory (trenérství, masáže, ZTV, výživové poradenství)

celoročně

Bc. Helena Čelišová

Středisko sociálních služeb

práce se seniory (trenérství, masáže, ZTV, výživové poradenství)

Praha

celoročně

Bc. Helena Čelišová

celisova@socialnisluzbyp1.cz

odměna dohodou

Celostní medicína

wellness koučink, terapie pohybového aparátu, akupunktura

Praha 1, Týnská 17

celoročně

Mgr. Kajzar, mudr. Bartošová

731949638

odměna dohodou

SK SLAVIA PRAHA - fotbal a.s.

kondiční trenér, masér, výživový poradce - práce s mládeží

Praha

celoročně, možnost i pracovní smlouva

Mgr. Jiří Plíšek

HC SPARTA

kondiční trenér, masér, výživový poradce - práce s mládeží

Praha

celoročně

ABC BRANÍK - fotbal

práce s mládeží

http://www.abcbranik.cz/ PRAHA
AC SPARTA, PRAHA 9

600Kč – 1200Kč/noc
odměna dohodou

bubnikova@palestra.cz

odměna dohodou

bubnikova@palestra.cz

celorečně

Bc. Martin Hejno

732964003

AC SPARTA - FLORBAL

kondiční trenér, masér, výživový poradce - práce s mládeží

celoročně

Mgr. Václav Culka

777865224

SOKOL TURNOV

cvičitel/ka, metodička/ka, koordinátor/ka

Turnov

celoročně

Tereza Linhartová

606605256

možnost i pracovní smlouvy

PŘIBRAM

státní příspěvková organizace, sportovní zařízení, - haly, aquapark atd

Přibram

celoročně

ředitel Jan Slaba

slaba.jan@seznam.cz

možnost i pracovní smlouvy

SPORTOVNÍ AKADEMIE P a M

lektor dětských i veřejných sportovních akcí

Praha - Letňany

celoročně

Mgr. Petra K. Dočekalová

602214416

možnost i pracovní smlouvy

PLAVECKÁ ŠKOLA/BETYNKA

učitel plavání, učitel dětského plavání

Praha 5

celoročně

Martina Ježková

603174519

možnost i pracovní smlouvy

HANDULE - AGENTURA

sportovní instruktor pro děti, školitel - instruktorů pro děti

handule.cz

celoročně

Mašek Jindřich

774131720

možnost i pracovní smlouvy

DESCART - AGENTURA

vzdělávací agentura, lektorování seminářů pro ped.pracovníky

www.descart.cz, www.letnianglictina.cz

celoročně

Mgr. Radka Pokorná

777815805

550kč/45min

LÉKAŘSKÁ FAKULTA

lékařská fakulta, cvičení s diabetes klienty - školení proběhne v instituci

celoročně

Mgr. Aneta Hásková

777715629

odměna dohodou

LÉKAŘSKÁ FAKULTA

lékařská fakulta, NORD WALKING - AKCE

celoročně - dle dohody

Mgr. Aneta Hásková

777715629

odměna dohodou

FITNESS I´M FIT

I´m FIT Wellness Fitness

www.im-fit.cz

celoročně

Lucie Macášková

733533500

možnost i pracovní smlouvy

DĚLEJ CO TĚ BAVÍ

plánování akce, managerská činnost, organizační činnost

delejcotebavi.com

celoročně

Jiřina Faloutová

jirina@delejcotebavi.com
animatori@exim.cz

odměna dohodou

EXIM TOURS a.s.

ANIMÁTOR

EXIM TOURS animátor MANGO

dle dohody

DĚTI SPORTU

příměstský tábory PRAHA, PARDUBICE, HRADEC KRÁLOVÉ

www.detskeprazdniny.cz

dle dohody

Jakub Štěpánek

info@detisportu.cz

odměna

SWIM SMOOTH - PLAVECKÁ ŠKOLA

Trenér/asistent - částečně doškolení na instituci

www.swimsmooth.cz

dle dohody

Mgr. Gabriela Minaříková

info@swimsmooth.cz

odměna

Pozn.: před zvolením praxe vždy konzultujte se svým vyučujícím na Odbornou praxi, zda je činnost vhodná pro uznání Vaší povinné praxe.

odměna

