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Učitelství pro 1. stupeň ZŠ / 1. ročník / prezenční studium 

Vstupní pedagogická praxe 

12. – 16. 9. 2022 

 

 

Milé studentky a milí studenti, 

 

prvním předmětem, který budete v rámci svého vysokoškolského studia absolvovat, je 
vstupní pedagogické praxe. Chtěli bychom vám hned na začátku poskytnout příležitost 
nahlédnout do současné školy, abyste si potvrdili svoji motivaci pro daný obor. 

Praxe bude probíhat v úvodním týdnu podzimního semestru, tj. od 12. do 16. září 2022. Na 
tuto praxi budete rozděleni do studijních skupin. Rozdělení proběhne v pondělí 12. 9. 2022 
v 8.00 hod. na dvoře PdF MU na Poříčí 7-9 (před menzou). Je nutné, abyste se v uvedeném 
termínu dostavili včas, neboť ihned po rozdělení budete v doprovodu vyučujících z katedry 
primární pedagogiky odcházet do škol.  

Na základních školách bude praxe realizována vždy po celé dopoledne až do čtvrtka. Je 
nezbytné, abyste vzhledem k provozu na školách chodili přesně v domluvený čas, měli s sebou 
blok na poznámky a také přezůvky. Další organizační pokyny budete dostávat od svých 
skupinových vyučujících.  

V pátek 16. 9. proběhne od 9.00 hod. společná reflexe na fakultě v Relaxační a 
konferenční místnosti (Poříčí 9, suterén). V rámci této reflexe proběhne také oficiální zahájení 
vašeho studia za účasti studijního proděkana a vedoucího studijního oddělení. Výuka na fakultě 
vám pak začne v pondělí 19. 9. dle rozvrhu. 

Podrobnější informace k praxi najdete v sylabu, který je umístěn na webu katedry primární 
pedagogiky, odkaz praxe (http://katedry.ped.muni.cz/primarni-pedagogika/pro-studenty-
zs/praxe-zs/256-2). Rovněž tam najdete text k portfoliu, který si dobře přečtěte. Případné 
dotazy můžete kdykoliv zasílat garantům uvedeným v sylabu nebo vyřešit během vstupní 
pedagogické praxe se svými vyučujícími. 

 

Těšíme se na Vás! 

 

doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. 
                vedoucí katedry 


