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Vážená paní ředitelko, 

Vážený pane řediteli, 

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci při realizaci pedagogické praxe studentů Pedagogické 

fakulty MU v oblasti jejich praktické přípravy.  

Odborná praxe je součástí studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.  Cílem je 

rozvíjení a upevňování profesních kompetencí získávaných během studia. Student má v rámci praxe 

možnost propojovat teoretické poznatky získaných v kurzech pedagogiky, psychologie a studovaného 

oboru s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k 

práci učitele na základní či střední škole. Studenti vykonávají pedagogickou praxi pod dohledem 

zkušeného učitele. 

 

Studenti vykonávají praxi dle studijního programu. Rozsah praxe a činnosti jsou uvedeny 

v sylabu daného předmětu, který Vám předloží student/ka PdF MU společně s protokolem o přijetí. 

 

Studenti mohou praxi vykonávat i při nařízených vládních opatření omezujících prezenční 

výuku.  Praxe studentů vysokých škol vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v 

mateřských, základních a středních školách není zakázána a je možno ji konat. Může mít i podobu 

participace na distančním (rotačním, online) způsobu vzdělání.  

Děkujeme za laskavé vyřízení naší žádosti a současně též za pomoc při rozvíjení profesních 

dovedností budoucích učitelů. 

Jméno studenta, UČO:  

V Brně dne  

 

 Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., v. r.  
 proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy PdF MU 
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Protokol o přijetí studenta na praxi 

Název školy/zařízení………………………………………………………………………………… 

 

Kontaktní osoba: ……………………………………………………………………………………

      

e-mail:……………………….…………….... tel.: ………………………………………………….. 

 

přijímá na praxi studenta: 

Jméno, příjmení, UČO: …………………………………………………………………………….. 

 

Studijní obor: ………………………………………………………..……………………………… 

 

Aprobační předmět:…………………………………………………………………………………. 

 

Místo výkonu praxe: ……………………………………………………………………………….. 

 

Termín praxe:……………………………………………………………………………………….. 

 

Provázející učitel: …………………………………………………………………………….…… 

 

Student se zavazuje k tomu, že vyvine maximální snahu o naplnění cílů praxe. Je si vědom své 

povinnosti respektovat příkazy školitele a vedoucích pracovníků poskytovatele. Zdrží se jakékoliv 

činnosti, která by mohla poškodit dobré jméno poskytovatele. Pokud se během praxe dostane do 

kontaktu s důvěrnými informacemi, je povinen zachovávat mlčenlivost.  

Poskytovatel se zavazuje k součinnosti směřující k dosažení cíle praxe. V rámci svých 

možností a vnitřních pravidel fungování umožní studentovi zejména podílet se na spolupráci s 

vybranými odbory, konzultovat s pracovníky organizace a poznat činnosti, které poskytovatel 

zajišťuje. 

V souladu s ustanovením § 391 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů, student odpovídá poskytovateli za škodu, kterou mu způsobí při výkonu praxe 

nebo v přímé souvislosti s ní. 

 

V případě, že studentovi vznikne porušením právních povinností ze strany poskytovatele nebo 

úrazem při výkonu praxe u poskytovatele nebo v přímé souvislosti s ní škoda, odpovídá za ni v 

souladu s ustanovením § 391 odst. 4 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, poskytovatel. 

 

V Brně dne: 

 

    ……………..……………………….      ……………………………… 

      student PdF MU                                        poskytovatel  


