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typ SP: P časová dotace: 3 týdny počet kreditů: 3 způsob zakončení: Z 

 

 Cílem souvislé praxe je upevnit a rozvíjet všechny profesní kompetence, které byly 

uvedeny v sylabech předešlých praxí. Studenti jsou umístěni na základních školách dle 

vlastního výběru. Ve škole musí strávit celou předepsanou dobu (tři týdny) a musí být ve 

škole po celou pracovní dobu svého cvičného učitele včetně pracovních porad (pedagogické 

a klasifikační porady, třídní schůzky), spolupráce s cvičným učitelem při dozorech, školních 

akcích atp. 

 

Úkoly: 

• Oznámit místo a smluvený termín praxe před jejím započetím na katedru primární 

pedagogiky prostřednictvím návratky. 

• Učit všechny vyučovací předměty v rozsahu 15 hodin (doporučujeme věnovat první 

dny náslechům: pozorovat třídu a děti individuálně, zmapovat si prostředí školy, 

seznámit se s jejím životem atd., a teprve potom praktikovat aktivně). 

Poznámka: Jestliže student učí některé výstupy z předepsaného množství pod přímým 

vedením jiného učitele (např. cizí jazyk), rozdělí se platba za praxi na dvě dohody. 

Celková částka za praxi jednoho studenta je 1500,- Kč. 

• Prokázat svoji způsobilost vést různé typy výuky s využitím rozličných metod a 

forem práce; z tohoto důvodu student kromě běžných vyučovacích jednotek učí aspoň 

jeden den prostřednictvím projektu nebo integrované tematické výuky.  

• Provádět asistentské práce, účastnit se života třídy a školy (účast na třídní schůzce, 

pedagogické poradě, pedagogický dozor, výlety, exkurze apod.). 

• Pečlivě vést pedagogický deník, doplňovat didaktický zásobník. 

• Systematicky provádět písemnou přípravu na vyučování.  

• Seznámit se a případně i pracovat s třídní a školní dokumentací (žákovská knížka, 

třídní kniha, třídní výkaz apod.). 

 

Výstupy (požadavky k udělení zápočtu): 

1. Podrobné studijní přípravy na vyučované hodiny (struktura příprav bude odpovídat 

formálním požadavkům na plánování výuky stanovených ve studijním předmětu 

Školní pedagogika; na jednotlivé předměty mohou být náležitosti příprav upřesněny 

oborovým didaktikem) včetně zachycení reflexe a sebereflexe po realizaci výuky 

stručně přímo do těchto příprav (před realizací vyučovacího pokusu podepíše přípravu 

cvičný učitel).  

2. Záznamy ze všech hospitací – pozorovací archy, vlastní pozorovací systém. 

3. Reprezentativní portfolio k SZZ. 

 

 

 

Garant praxe: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. 

havel@ped.muni.cz  

tel.: 549491674       

 


