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Program a důležité informace
Asistentské praxi – asistent pedagoga 3

1. Jaké jsou podmínky - prerekvizity k zápisu předmětu?

2. Jaký je rozsah praxe? Co je obsahem praxe? 

3. Termíny - kdy se přihlašuji? Kdy bude praxe? Další termíny k ukončení?

4. Jakou školu si mám vybrat na praxi? A jaké dokumenty mám vzít s sebou?

5. Kam a jak evidovat svoji předem domluvenou školu?

6. Jaké jsou úkoly a požadavky na ukončení?

7. Alternativní možnosti plnění praxe - výjimky.

Časté dotazy a odpovědi.
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Pokud jste studující přihlášení do studia od Podzimu 2019, pak jsou již ve Vaší šabloně 
zavedeny během bakalářského studia TŘI ASISTENTSKÉ PRAXE v celkovém rozsahu 180 hodin. 

POVINNĚ VOLITELNÁ PRAXE:
Ve 3. a 4. semestru si student zapíše pouze jeden z předmětů asistentské praxe:

● Asistentská praxe - asistent pedagoga (garantuje Katedra pedagogiky)
● Asistentská praxe - doučování (garantuje Katedra sociální pedagogiky)

V 5. semestru si všichni studenti zapisují:

○ Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 (SZ6084 / SZ6089)

1. Jaké jsou prerekvizity k zápisu?
Informace k Asistentské praxi - asistent pedagoga 3
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● a) Zkontrolujte si ukončení AP1 a AP2, Doučování 1, Doučování 2, SEPP 1 a SEPP 2

● b) Je Asistentská praxe 3 povinnou součástí také Vašeho studia?
Můžete si zkontrolovat přes = Kontrola průchodu studiem
→ Informační systém →  Student →  Během studia

● c) Zkontrolujte si PŘESNÉ KÓDY povinně volitelných praxí. Případně požádejte o uznání 
ekvivalence vyučujícího předmětu 
- za Doučování - Markéta Košatková
- za AP - Lucie Škarková

Co když mi předmět nelze zapsat?
Informace k Asistentské praxi - asistent pedagoga 3
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2. Rozsah a obsah praxe
- Praxe je souvislá 1 týden, optimálně 8 hodin denně. Praxe bude v termínu 1. - 14. 9. 2022. 

- Celkem 60 hodin, z toho 40 hodin přímo ve škole a 20 hodin věnovaných přípravě, organizačním 
schůzkám, konzultacím, supervizi, reflexi. 

- Jedná se o asistentskou, ne učitelskou praxi. Praxe není náslechová. 
BUĎTE AKTIVNÍ, ZAJÍMEJTE SE o chod školy, školní dokumentaci a o agendu spjatou se 
začátkem školního roku. 

- Cílem praxe je trénovat kompetence asistenta pedagoga ve škole, spolupracovat s učitelem v 
rámci přímé i nepřímé pedagogické činnosti, zkoušet si vést krátké pedagogické aktivity s 
různými žáky. Součástí může být tandemové vedení výuky. 

- Vaše úkoly na praxi mohou souviset s činnostmi asistenta pedagoga v konkrétní třídě, podílet 
se můžete na přípravě výukových materiálů, na vyplňování administrativy, můžete se účastnit 
porad nebo třídních schůzek, dozorovat na chodbách či v jídelnách a doprovázet žáky na různé 
aktivity.

- Praxe není oborová, ale můžete si spojit některé aktivity se svými oborovými úkoly či zájmy.

Informace k Asistentské praxi - asistent pedagoga 3
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2. Rozsah a obsah praxe
Příklady činnosti studenta na praxi:

Informace k Asistentské praxi - asistent pedagoga 3

 :
○

Výukové činnosti v rámci asistentské praxe: Další činnosti v rámci asistentské praxe ve 
škole:

● vedení aktivity (10 minut) se skupinou dětí
● individuální práce s jedním dítětem 
● vytváření nástěnky s dětmi
● asistence žákům dle instrukce učitele
● práce se skupinou – moderace diskuse, 

distribuce materiálů, práce v centrech 
činností

● samostatná výuka dle domluvy s učitelem
● tandemová výuka

● výroba pomůcek, kopírování výukových 
materiálů

● příprava komunitního kruhu
● stínování asistenta pedagoga
● seznámení se s agendou školy – elektronický 

systém, harmonogram písemek, zápis úkolů
● konzultace způsobů řešení nestandardních 

situací ve škole (v kolektivu učitelů)
● dohled na chodbách, na cestách (doprovod na 

sportovní akce, exkurze
● seznámení se s ŠVP, dokumenty,...

Další příklady - https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/

https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/
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3. Termíny

●  1. - 14. 9. 2022 - konání praxe.
Praxe probíhá souvisle 1 týden, konkr. optimálně 1 týden - 8 hodin denně. 

● V termínu od 1.7. - 24. 8. 2022 - si zapište školu, adresu školy do Agendy praxí v ISu.
resp. jakmile si budete moci předmět AP3 zaregistrovat v ISU.

● 23. 8. 2022 v 17,00-18,00 hodin, online - Úvodní setkání - organizační setkání k praxi.

● 1.9. 2022 - Nástup na praxi, nebo dle individuální domluvy se školou.

● Termíny pro dobrovolnou supervizi: 8.9. od 17:00 - 18:30 + 15.9. od 17:00-18:30 (online, na 
termíny se přihlásíte v ISu).

○

Informace k Asistentské praxi - asistent pedagoga 3



8

4. Jakou školu si mám na praxi vybrat?
Informace k Asistentské praxi - asistent pedagoga 3

- Praxe probíhá na škole dle vlastního výběru, ideálně v místě bydliště, ideálně ne fakultní školy 
Pedagogické fakulty v Brně (přehled fakultních škol - zde). Domluvte si školu s předstihem - 
nejlépe před letními prázdninami!

- Vhodná je základní (1. i 2. stupni ZŠ) či střední škola.

A jaké dokumenty mám vzít s sebou?

- Vezměte si sylabus předmětu, kde jsou uvedeny základní informace o vaší praxi.

- Vytiskněte si  Protokol o přijetí na praxi AP3 - součástí je informační dopis pro ředitele. Protokol 
předem vyplňte svými údaji.

- Podepište s ředitelem školy při nástupu na školu. Formulář najdete také ve Studijních materiálech 
a na www stránkách Katedry pedagogiky. 

- Podepsaný protokol následně vložíte oskenovaný mezi Úkoly v agendě praxí - ke své založené 
praxi na škole.

- Se školou se neuzavírá smlouva. Pokud by škola měla zájem, napište vy nebo vedení na email 
manažerce praxí Elišce Bařině - barina@ped.muni.cz

- Tato praxe není pro provázející učitele hrazena. 

https://www.ped.muni.cz/pedagogika/wp-content/uploads/2022/05/220509_AP3_Protokol-o-prijeti-studenta-na-praxi-akt.-4.5.2022.docx.pdf
mailto:barina@ped.muni.cz
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5. Kam a jak evidovat domluvenou školu 
= Agenda praxí v ISu

Zapište si domluvenou školu do Agendy praxí - v termínu od 1.7. - 24. 8. 2022.

● eviduje se v ISu přes agendu PRAXE (https://is.muni.cz/auth/praxe) 

● Jak postupovat při zapisování viz návody 
(https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/navody-k-prihlaseni/).

● Podrobný návod najdete také ve svých studijních materiálech.

● Zapsaná praxe vám bude ještě schválena administrátorem praxe.

Informace k Asistentské praxi - asistent pedagoga 3

https://is.muni.cz/auth/praxe
https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/navody-k-prihlaseni/
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6. Výstupy
Informace k Asistentské praxi - asistent pedagoga 3

Během praxe studenti pracují na konkrétních úkolech, které si stanoví na začátku praxe se 
spolupracujícím učitelem ve škole. Úkoly budou souviset s činnostmi asistenta pedagoga v konkrétní 
třídě. 

● Výstupy:

○ 1. Podepsaný Protokol o přijetí na praxi / pokud ve škole pracujete Potvrzení o absolvování 

○ 2. Zpracování 2 kazuistik + hodnocení dle kritérií.

○ 3. Účast na skupinové reflexi - přihlášení přes IS (10.10.-10.11.2022). 
Počítejte s ukončením předmětu do poloviny listopadu 2022.

○ 4. Vyplnění evaluačního dotazníku.

● Metody hodnocení:

Student získá zpětnou vazbu na odvedenou činnost od spolupracujícího učitele ve škole. Vypracované 
písemné výstupy z praxe vloží do připravené aplikace v ISu. Vzájemné hodnocení kazuistik. Skupinová 
reflexe.

https://www.ped.muni.cz/pedagogika/wp-content/uploads/2021/09/BC_potvrzeni_praxe_2020.docx.pdf
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Informace k Asistentské praxi - asistent pedagoga 3

Informace k předmětu:
sylabus + odkaz na www

- pro studenty PREZENČNÍHO STUDIA - SZ6084: https://is.muni.cz/auth/predmet/ped/SZ6084
a https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/prez/

- pro studenty KOMBINOVANÉHO STUDIA - SZ6089: https://is.muni.cz/predmet/?kod=SZ6089 
a https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/KOMBI/

https://is.muni.cz/auth/predmet/ped/SZ6084
https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/prez/
https://is.muni.cz/predmet/?kod=SZ6089
https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/kombi/
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7. Alternativní možnosti praxe
Praxi je možné vykonat v jiném termínu pouze z těchto důvodu: 
a) účastníte se jako dobrovolník nebo pomocník na škole či v jiném školském zařízení při pomoci se žáky 
z Ukrajiny - aktivita přesní jarní semestr nebo přes letní prázdniny  
b) pokud jste na zahraniční studijní nebo pracovní stáži a vrací se po 10.9., 
c) termín praxe koliduje s jinou povinnou praxí, 
d) v případě nemoci.

Potřebujete alternativní plnění praxe?
Vyplňte sběrný formulář - https://forms.gle/Sz7knjiKyNcRoEAu5 

V případě nemoci, nejdříve kontaktujte školu telefonicky nebo písemně + emailem manažerku praxí Elišku Bařinu 
(barina@ped.muni.cz) nebo přes uvedený formulář.

Informace k Asistentské praxi - asistent pedagoga 3

https://forms.gle/Sz7knjiKyNcRoEAu5
mailto:barina@ped.muni.cz


13

Přehled dokumentů
Kliknutím na název si dokument otevřete:

- Protokol o přijetí na praxi AP3 s dopisem pro ředitele.
- Pokud jste na škole zaměstnání, Potvrzení o absolvování praxe.
- Potřebujete alternativní plnění praxe? Sběrný formulář - https://forms.gle/Sz7knjiKyNcRoEAu5 

AKTUÁLNÍ INFORMACE SLEDUJTE NA WEBU KATEDRY PEDAGOGIKY:
www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe 

Informace k Asistentské praxi - asistent pedagoga 3

Kontakty
Asistentské praxe - asistent pedagoga organizuje Katedra pedagogiky

̶ garantka předmětů - Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (skarkova@ped.muni.cz) 

̶ vyučující předmětu Mgr. Alena Bendová, Ph.D. (12845@mail.muni.cz)

̶ administrativu vyřizuje Bc. Eliška Bařina Barochová(barina@ped.muni.cz). 

https://www.ped.muni.cz/pedagogika/wp-content/uploads/2022/05/220509_AP3_Protokol-o-prijeti-studenta-na-praxi-akt.-4.5.2022.docx.pdf
https://www.ped.muni.cz/pedagogika/wp-content/uploads/2021/09/BC_potvrzeni_praxe_2020.docx.pdf
https://forms.gle/Sz7knjiKyNcRoEAu5
http://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe


14

Co když už ve škole pracuji…?

Informace k Asistentské praxi - asistent pedagoga 3

● Nejde o UZNÁNÍ praxe,  ale o UPLATNĚNÍ ODPRACOVANÝCH HODIN. 
● Pokud již ve škole pracujete na pozici asistenta pedagoga, učitele (ZŠ, SŠ, ZUŠ) nebo 

vychovatele/ky, pak si můžete uplatnit odpracované hodiny v rámci vykazování asistentské 
praxe. 

● V případě Asistentské praxe-asistent pedagoga 3 je možné uplatnit úvazek také na jazykových školách 
= jazykové pomaturitní studium, nikoli individuální doučování (platí pro studenty v prezenčním i 
kombinovaném studiu).

● I v tomto případě si školu evidujte do agendy praxí. Do poznámky uveďte, že na škole pracujete, a 
přidejte informaci,  na jaké pozici. 

● Vedení školy Vám v tomto případě nepotvrzuje Protokol o přijetí studenta na praxi, ale pouze Potvrzení 
o absolvování praxe.

● Splnění podmínek k AP3 = absolvovaný čas na praxe/v práci; zapsání školy do agendy praxí v ISu; 
odevzdání vyplněných úkolů v daných termínech; absolvování skupinové reflexe; vyplnění evaluačního 
dotazníku.

○
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Dotazy a odpovědi (1/4)
Informace k Asistentské praxi - asistent pedagoga 3

● Na praxi AP3 mám být s učitelem, nebo se třídou?
○ Protože se nejedná o praxi oborovou, ale asistentskou, můžete si vybrat. Můžete spolupracovat s 

jedním učitelem při výuce v různých třídách/ročnících. Nebo spolupracujete s různými učiteli, v jedné 
třídě/v jednom ročníku. AP3 můžete spojit se svým oborem a vyzkoušet si své oborové úkoly. Jen je 
potřeba sledovat a splnit výstupy pro AP3, tj. sepsat od učitele kazuistiky.

● Pro AP3 je nutné, aby ve třídě byl i jiný asistent pedagoga? Nebo aby byl ve třídě žák se 
specifickými potřebami?
○ Ne, potřeba to není. Praxe asistenta pedagoga je zaměřena na asistentské činnosti pro pedagoga, 

nikoli jako asistent pro žáka.V čem spočívá činnost AP ve školní třídě máme konkrétně vypsáno na 
tomto odkazu - https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/  

● Budete na školu posílat smlouvu, nebo jak bude probíhat administrativní zajištění praxe se 
školou?
○ Asistentská praxe není pro provázejícího učitele hrazená, smlouvu tedy se školou nezajišťujeme. Při 

oslovení školy (s vedením školy a s provázejícím učitelem), se prokažte Protokolem o přijetí studenta 
na praxi - součástí je informační dopis pro ředitele. Protokol předem vyplňte svými údaji, úplné 
informace k praxi doložte sylabem předmětu z ISu. 

○ Pokud škola má zájem o smlouvu, kontaktujte vy nebo vedení školy manažerku praxí, která 
škole smlouvu k realizaci praxí zprostředkuje (barina@ped.muni.cz)

https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/
https://www.ped.muni.cz/pedagogika/wp-content/uploads/2021/05/Protokol-o-prijeti-studenta-na-praxi_2021.pdf
https://www.ped.muni.cz/pedagogika/wp-content/uploads/2021/05/Protokol-o-prijeti-studenta-na-praxi_2021.pdf
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Dotazy a odpovědi (2/4)
Informace k Asistentské praxi - asistent pedagoga 3

● Je potřeba si školu domluvit s předstihem?
○ Ano, určitě doporučujeme si domluvit praxi na škole s předstihem. Domluvenou školu na 

praxi si zapište do portálu praxí v ISu v termínu 1.7. - 24. 8. 2022. Praxe probíhá 
1.-14.9.2022

● Proběhne nějaké setkání k praxím, kdybych měla nějaké dotazy?
○ Ano, plánujeme úvodní organizační setkání, které proběhne v úterý 23. 8. 2022 v čase od 17 

do 18 hodin. Bude online - odkaz Vám s předstihem zašleme.
● Je potřeba opět vyplňovat tabulku s přehledem činností jako to bylo u AP-Asistent 

pedagoga 1 a 2?
○ Ne. Mezi výstupy patří podepsaný Protokol o přijetí studenta na praxi Asistentská praxe - 

asistent pedagoga ve škole; Zpracování kazuistiky a hodnocení dle kritérií; Účast na 
skupinové reflexi - přihlášení přes IS; Vyplnění evaluačního dotazníku.

● Je možné uznat moji práci učitele nebo asistenta pedagoga ve škole?
○ Ano, svým zaměstnáním můžete naplnit rozsah praxe, dále pak pokračujete s vyplňováním a 

odevzdáváním ostatních výstupů AP3 - viz slide Výstupy. Takto můžete uplatnit zkušenost, 
pokud jste nyní na pozici učitele nebo asistenta pedagoga, nebo jste byl/a max. 1 rok zpětně.
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Dotazy a odpovědi (3/4)
Informace k Asistentské praxi - asistent pedagoga 3

● Mohu si praxi rozložit do celého semestru?
○ Ne, to není možné. Praxe je koncipovaná jako souvislá praxe, jedná se o 1 týden praxe ve 

škole. A bude probíhat před začátkem semestru, od 1. do 14. září. Viz slide v prezentaci 
Termíny.

● Jak mám být ve škole 8 hodin, když moje třída nebude tak dlouho ve škole?
○ Buďte ve škole jako učitel, učitel také není ve škole pouze na hodiny se třídou, uvidíte 

přípravu na hodiny, administrativu spojenou s učitelským povoláním.
● První týden v září mám být ještě na zahraniční stáži, nestihnu se vrátit, abych mohl/a být 

na praxi. Co mám dělat?
○ Potřebujete alternativní plnění praxe? Vyplňte sběrný formulář - 

https://forms.gle/Sz7knjiKyNcRoEAu5 (více info viz slide Alternativní plnění praxe)
○ V případě nemoci si na škole domluvte jiný termín a informujte manažerku praxí Elišku 

Bařinu (barina@ped.muni.cz) nebo přes uvedený formulář.

https://forms.gle/Sz7knjiKyNcRoEAu5
mailto:barina@ped.muni.cz
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Dotazy a odpovědi (4/4)
Informace k Asistentské praxi - asistent pedagoga 3

● Je možné absolvovat praxi AP3 na ZUŠce?
○ V rámci praxe máte zažít každodenní pravidelnou docházku třídy, to na ZUŠ možné není. 

Praxi je možné vykonávat na 1. i 2. stupni ZŠ a také na střední škole.
● Proč si nemohu vybrat fakultní školu také pro AP3?

○ Fakultní školy můžete oslovit, ale je možné, že Vás odmítnou, protože nám nabízejí 
omezený počet míst pro bakalářské studenty v průběhu semestru (Asistentská 
praxe-asistent pedagoga 1). Jejich rozhodnutí prosím respektujte. Přehled fakultních škol 
najdete např. na webu Katedry pedagogiky - 
https://www.ped.muni.cz/pedagogika/fakultni-skoly-a-zarizeni/ 

● Mohu si tedy vybrat také školu na Slovensku?
○ Ano, pro AP3 je možné vybrat a domluvit si také školu na Slovensku, základní nebo střední 

školu.

https://www.ped.muni.cz/pedagogika/fakultni-skoly-a-zarizeni/



