
Zajištění Asistentské praxe – asistent pedagoga 3

pro studující bakalářského studia Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovoluji si Vás požádat o spolupráci při uskutečnění Asistentské praxe – asistent pedagoga 3 na Vaší škole.

Praxe je součástí bakalářského studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Cílem je umožnit studentům

získávat a rozvíjet specifické dovednosti nezbytné pro činnost asistenta pedagoga spojené s individualizací a

diferenciací výuky v inkluzivním prostředí školní třídy, trénovat spolupráci učitele a asistenta pedagoga ve třídě.

Jde zejména:

● o spolupráci a komunikaci s učitelem/učitelkou při plánování výuky, její realizaci a hodnocení;

● o respektování individuálních potřeb žáků a uplatňování rozmanitých strategií individualizace a diferenciace

ve výuce;

● o komunikaci s žáky a jejich rodiči, i s dalšími odborníky.

Během praxe student/ka pracuje na domluvených úkolech, které vyplynou ze společného plánování s provázejícím

učitelem/učitelkou či ředitelem/ředitelkou školy. Praxi studenta je možné realizovat ve více třídách v různých

ročnících. Může spolupracovat s více provázejícími učiteli.

Činnosti studenta na praxi: individuální či skupinová podpora žáků se SVP v rámci vyučování či mimo třídu; dozor nad

skupinovou prací; doprovod na exkurzích; pomoc při sebeobsluze; podílení se na komunikaci s rodiči; výroba učebních

pomůcek, příprava pracovních listů; realizace kratších výukových aktivit (opakování učiva, seznamovací hry, apod.);

tandemová výuka.

Praxe není oborová. Náslechy jsou možné pouze v prvních dnech praxe. Očekává se aktivní zapojení studenta do

pedagogických činností nebo administrativních úkonů, ve kterých může pomoci učiteli na začátku školního roku.

Další informace k asistentské praxi najdete zde - www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/.

Student vykonává asistentskou praxi pod dohledem zkušeného učitele (provázejícího učitele), který má odpovědnost

za průběh praxe studenta a poskytuje mu zpětnou vazbu. Provázející učitel nevyplňuje žádné hodnotící zprávy k

činnosti studenta. Spolupráce na asistentské praxi není provázejícímu učiteli ze strany Pedagogické fakulty hrazena.

Termín souvislé Asistentské praxe – asistent pedagoga 3 je stanoven na začátek školního roku. Cílem je umožnit

studentům poznat:

- přípravu školní třídy pro vstup žáků do školy;

- administrativu spojenou se začátkem školního roku;

- seznamování s žáky;

- přípravu učebních pomůcek a jiné specifické činnosti učitele v tomto období.

Asistentská praxe – asistent pedagoga 3 je v podzimním semestru 2022 plánována v rozsahu 60 hodin po dobu 1

týdne, ideálně 5 dní/8 hodin denně (záleží na Vašich možnostech a Vaší domluvě se studentem). Na přímou činnost

studenta ve škole je plánováno 40 hodin, 20 hodin je určeno na plnění úkolů, reflexi a supervizi na fakultě.

Pokud student pracuje jako asistent pedagoga nebo učitel na Vaší škole, je možné uplatnit toto zaměstnání jako

asistentskou praxi.

S pozdravem a poděkováním

V Brně dne 4. 5. 2022 Mgr. Lucie Škarková, Ph.D., v.r.

garantka asistentských praxí PdF MU

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
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PROTOKOL O PŘIJETÍ STUDENTA/STUDENTKY NA PRAXI

Název školy/zařízení:...............................................................................................................................

IČO: .......................................................................................................................................................

Zastoupená:.....................................................................................................................................

email: :................................................................................................................tel.:..............................

(dále jako Organizace)

přijímá na praxi studenta/studentku:

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

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

Název prědmětu praxe + kód praxe:..........................................................................................................

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

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

Provázející učitel/ka:................................................................................................................................

● 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 _______________dne:

__________________________ __________________________

student/ka ředitel/ředitelka organizace

Informace o Asistentské praxi-asistent pedagoga studentů bakalářského studia Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

najdete zde - https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/ . Kontaktní osoba: Eliška Bařina Barochová, manažerka praxí -

barina@ped.muni.cz

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Poříčí 7/9, 603 00 Brno, Česká republika
T: +420 549 49 1610, E: info@ped.muni.cz, www.ped.muni.cz
Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224

2/2

https://www.ped.muni.cz/pedagogika/praxe/bc-praxe/
mailto:barina@ped.muni.cz

