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                  Hodnocení účastníka/účastnice studia v oblasti pedagogických věd  

zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ v rámci systému DVPP1 

po absolvování Učitelské praxe 1/2/32 

semestr……………………………….. 

 

Jméno a příjmení Účastníka/Účastnice programu CŽV, UČO________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Název a adresa školy _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Jméno a příjmení provázejícího učitele/provázející učitelku ________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Kontakt na provázejícího učitele/provázející učitelku _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Účastník/Účastnice programu CŽV: 

Jednal/a se mnou a dalšími pracovníky škol s respektem. 

naprosto souhlasím – souhlasím – spíše souhlasím –  

spíše nesouhlasím – nesouhlasím – naprosto nesouhlasím 

 

Přistupoval/a k praxi a k úkolům z ní vyplývajících odpovědně – byl/a připraven/a, docházel/a včas, 

dodržoval/a na čem jsme se domluvili atd. 

naprosto souhlasím – souhlasím – spíše souhlasím –  

spíše nesouhlasím – nesouhlasím – naprosto nesouhlasím 

                                                      
1 Dále jako Účastník/Účastnice programu CŽV 
2 Nehodící se škrtněte 
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Diskutoval/a se mnou, v čem konkrétně se chce profesně rozvíjet a systematicky na tom pracoval/a. 

naprosto souhlasím – souhlasím – spíše souhlasím –  

spíše nesouhlasím – nesouhlasím – naprosto nesouhlasím 

 

Při realizaci praxe se na mě aktivně obracel/a s žádostí o podporu – o pomoc při reflexi, o radu, o 

zpětnou vazbu apod. 

naprosto souhlasím – souhlasím – spíše souhlasím – 

 spíše nesouhlasím – nesouhlasím – naprosto nesouhlasím 

 

Vykonávané činnosti na praxi zpětně vyhodnocoval/a (reflektoval/a). 

naprosto souhlasím – souhlasím – spíše souhlasím –  

spíše nesouhlasím – nesouhlasím – naprosto nesouhlasím 

 

Rozpoznával/a individuální potřeby žáků a reagoval/a na ně vhodně zvolenými strategiemi. 

naprosto souhlasím – souhlasím – spíše souhlasím  

– spíše nesouhlasím – nesouhlasím – naprosto nesouhlasí 

 

Jevil/a zájem o celkové dění ve škole. 

naprosto souhlasím – souhlasím – spíše souhlasím  

– spíše nesouhlasím – nesouhlasím – naprosto nesouhlasím 

 

Nejvíce oceňuji, že Účastník/Účastnice programu CŽV:  

 

 

V _________________dne _____________                                    

 

podpis provázejícího učitele/provázející učitelky: _____________________________ 

razítko školy 


