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Úvod

Cílem vzdělávání budoucích učitelů na pedagogických fakultách je připravit studenty pro vykonávání 

náročné učitelské profese jak po odborné stránce dle zvoleného oboru, tak i po stránce pedagogicko-psy-

chologické. nedílnou součástí studia učitelství je též praktická příprava probíhající po celou dobu studia. 

Cílem pregraduální přípravy učitelů je získat vyrovnané znalosti ve všech potřebných oblastech, které 

vedou k přípravě kvalitního pedagoga, tedy hluboké znalosti ve zvoleném oboru, kvalitní znalosti z peda-

gogiky, psychologie, oborových didaktik a v praktické přípravě, zejména v pedagogických praxích.

Pedagogické praxe jsou u studijního oboru Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy 

univerzity zásadním prostředkem pro rozvoj profesních kompetencí budoucích speciálních pedagogů. 

Jejich zastoupení ve studijním programu je koncipováno tak, aby se studenti setkávali s pedagogickou rea-

litou současně s teoretickým studiem pedagogických disciplín, které odborně profilují budoucího speciál-

ního pedagoga. Jednotlivými typy pedagogických praxí procházejí studenti od bakalářského studia, cílem 

všech pedagogických praxí je snaha o propojení s teoretickou přípravou, gradace pedagogických praxí je 

završena v magisterském studiu. 

Záměrem nově vzniklého manuálu je podat výklad k pojetí, organizaci a realizaci pedagogických 

praxí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Manuál by měl slou-

žit jako praktická příručka určená především studentům, ředitelům a učitelům škol, na nichž pedagogické 

praxe probíhají, vysokoškolským pedagogům zabývajícím se přípravou učitelů a též širší pedagogické 

veřejnosti. Manuál je členěn na obecnou a teoretickou část doplněnou seznamem odborné literatury tý-

kající se řešeného tématu. V obecné části najdou studenti a další zájemci velmi podrobně rozpracovaný 

Harmonogram pedagogických praxí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy 

univerzity, v teoretické části témata, která úzce souvisejí s problematikou pedagogických praxí a pomohou 

studentům s orientací v základních oblastech souvisejících se získáváním potřebných kompetencí pro je-

jich budoucí profesní uplatnění v roli speciálního pedagoga.

Publikace vznikla za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP 

VK), který je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

ČR (MŠMt) a v jehož rámci je možné v programovacím období 2007–2013 čerpat finanční prostředky 

z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). OP VK se za-

měřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách 

s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojo-

vé a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů. 

V rámci prioritní osy terciární vzdělávání, výzkum a vývoj v oblasti podpory Vysokoškolské vzdě-

lávání byl přijat projekt vypracovaný týmem pracovníků Pedagogické fakulty MU, Katedry speciální 

pedagogiky s názvem „Podpora praxe studentů speciální pedagogiky se zřetelem na implementaci ŠVP 

ve speciálních školách“ (CZ.1.07/2.2.00/07.0160). Globálním cílem projektu je integrovat teoretickou 

a praktickou přípravu budoucích učitelů tak, aby měla charakter gradujícího systému, v němž se promyš-

leně formulují přenositelné profesní kompetence. Dílčími cíli projektu jsou aktivity související se zvyšo-

váním kompetencí budoucích učitelů formou vzniku tematických seminářů, exkurzí, tvorbou podpůrných 
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metodických materiálů pro jednotlivé semináře a exkurze, vytvoření struktury cvičení pro studenty na sou-

vislé pedagogické praxi (tvorba portfolia, zpracování případové studie vybraného žáka), webových stránek 

pro podporu informací o pedagogických praxích a zpracování manuálu pro pedagogické praxe, který je 

určen studentům Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a všem učite-

lům, kteří se podílejí na přípravě budoucích speciálních pedagogů. 

Autorky děkují všem kolegům – speciálním pedagogům ze škol, kteří participovali na tvorbě manuálu 

svými věcnými připomínkami, radami a náměty k modernizaci a zefektivnění pedagogických praxí stu-

dentů speciální pedagogiky.

Brno, leden 2011 Miroslava Bartoňová a Jarmila Pipeková
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I Obecná východiska

1 pedagogická praxe jako součást pregraduální přípravy 
učitelů – prezenční a kombinovaná forma studia

Pedagogické praxe jsou významnou a neoddělitelnou součástí pregraduální přípravy učitelů všech 

pedagogických fakult zabývajících se přípravou budoucích učitelů. V rámci bakalářského a magisterské-

ho studia studenti absolvují povinné a volitelné pedagogické praxe, které jsou součástí akreditovaných 

učitelských studijních programů. Pedagogické praxe slouží především k aplikaci vědomostí a dovedností 

získaných při studiu v každodenní realitě školního prostředí. Student má možnost seznámit se s povin-

nostmi a administrativními úkony učitele, s žáky, vzdělávacími programy a dalšími prvky, které tvoří celý 

edukační proces. 

Student v rámci pedagogických praxí respektuje hygienické zásady a dbá na předpisy o bezpečnosti 

práce, se kterými by měl být seznámen před zahájením praxe na vybraném pracovišti.

prezenční studium

V průběhu studia se student bude setkávat s několika typy praxí. Individuální pedagogická praxe, 

která je součástí společného základu pro jednotlivé programy prezenčního studia, je nabízena katedrou 

pedagogiky pod kódem SZ7BP_IPx1v bakalářském programu a pod kódem SZ2MP_IPx1 v magisterském 

programu. Je zařazena do volitelných předmětů, student si ji může během studia volit v každém semestru 

bakalářského a v prvním roce navazujícího magisterského studia. 

Součástí studijních programů prezenčního studia jednotlivých oborů jsou pedagogické praxe oborové, 

které zajišťují jednotlivé katedry dle svých oborů. Katedra speciální pedagogiky zajišťuje oborovou praxi 

v bakalářských programech pro program Speciální pedagogika a Specializace v pedagogice pro kombinaci 

oborů Pedagogické asistentství pro ZŠ a Obory se zaměřením na vzdělávání. V navazujících magister-

ských programech zajišťuje oborovou praxi pro program Speciální pedagogika a program Učitelství pro 

základní školy a Učitelství pro střední školy. 

Studijní program Speciální pedagogika má v bakalářském programu několik typů pedagogických 

praxí. Odborná praxe průběžná je zařazena jako úvodní povinná oborová praxe, student dochází na vy-

brané pracoviště a plní úkoly zadané pověřeným pracovníkem katedry odpovědným za pedagogické pra-

xe po celý semestr, určený den pro absolvování průběžné praxe je pátek. Odborná praxe souvislá 1 je 

stanovena v délce 4 týdnů, plní se ve 4. semestru a je povinná, zapisují ji všichni studenti. V 5. semestru 

je možno individuálně volit nepovinnou Odbornou praxi průběžnou 2. Využívají ji převážně studenti, 

kteří jsou již od počátku svého oborového studia přesvědčeni o správné volbě své budoucí profese. Blok 

bakalářského studia uzavírá Pedagogická praxe souvislá 2 v délce 2 týdnů, která probíhá již ve školách 

a školských zařízeních zřízených pro žáky se zdravotním postižením a je zaměřena na získání základních 

informací o edukačním procesu těchto žáků.
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V navazujícím magisterském studiu jsou do programu zařazeny Pedagogické praxe souvislé 1, 2, 3, 

které jsou v délce 2, 3 a 4 týdnů a jsou pro studenty povinné. Probíhají na školách, školských zařízeních pro 

žáky se zdravotním postižením, poradenských zařízeních a jsou zaměřeny na edukační a diagnostický proces. 

V bakalářských programech Specializace v pedagogice pro kombinaci oborů Pedagogické asistent-

ství pro ZŠ a Obory se zaměřením na vzdělávání Katedra speciální pedagogiky zajišťuje a je garantem 

Oborové praxe 1 v 5. semestru studia.

V navazujícím magisterském studiu jsou do programu studia zařazeny Výukové praxe 1, 2, 3, které 

jsou pro studenty povinné. Výuková praxe 1 je koncipována jako týdenní souvislá, Výuková praxe 2 je 

průběžná praxe, úkoly stanovené katedrou plní student po dobu celého semestru, určený den pro průběž-

nou praxi je pátek. Výuková praxe 3 je souvislá praxe v délce 4 týdnů. Výukové praxe probíhají na ško-

lách a školských zařízeních pro žáky se zdravotním postižením a jsou zaměřeny na edukační proces. 

kombinované studium

V průběhu studia se student bude setkávat s několika typy praxí. Pedagogicko-psychologická praxe, 

která je součástí společného základu pro jednotlivé programy kombinovaného studia, je nabízena katedrou 

pedagogiky pod kódem SZ7BK_PdPx v bakalářském programu. Je zařazena do povinných předmětů, stu-

dent si ji může zapsat v 5. nebo 6. semestru bakalářského studia. 

V programu Speciální pedagogika má v bakalářském programu student povinnost zapsat a absolvo-

vat v 6. semestru Odbornou praxi souvislou. V navazujícím magisterském studiu v programu Speciální 

pedagogika je povinná praxe ve 4. semestru, název předmětu je Pedagogická praxe souvislá, kód SP7_

OPRX. V programu Učitelství pro střední školy, kombinace oborů je student povinen zapsat a absolvovat 

ve 4. semestru Odbornou praxi souvislou�

2 organizace pedagogických praxí

Pokyny pro jednotlivé typy praxí zadané pověřeným pracovníkem katedry odpovědným za pedago-

gické praxe jsou studentům předkládány formou ucelených balíčků, které jsou ke stažení a tisku na webo-

vých stránkách Katedry speciální pedagogiky (www. ped.muni/wsedu.cz).

Doporučený postup pro úspěšné splnění požadovaných úkolů v rámci jednotlivých praxí:

•	 stažení a tisk vybraného balíčku (Informace o podmínkách praxí jednotlivých oborů a specializací 

najdete na http://www.ped.muni.cz/wsedu/: studium, praxe – pokyny prezenční studium) dle za-

psaného předmětu, prostudování zadaných úkolů, typu zařízení, ve kterém se má praxe konat,

•	 oslovení zařízení – na webových stránkách KSP je k dispozici nabídka zařízení, která spolupracují 

s KSP v oblasti praxí, student má možnost zvolit si zařízení pro praxi i v místě bydliště, forma oslo-

vení je plně v kompetenci studenta, jeho povinností je předložit určené osobě ve vybraném zařízení 

materiály, které jsou uvedeny v balíčku pod zvoleným kódem praxe, 

•	 při přípravě praxe, pobytu v zařízení, při plnění jednotlivých úkolů zadaných katedrou student plně 

respektuje pokyny pracovníků zařízení, 

•	 po skončení praxe student splní zadané úkoly a předá určené materiály pracovníkovi katedry 

k uznání praxe a zapsání zápočtu.
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Úloha fakultního učitele (pracovníka pro supervizi) při vedení praxí

•	 na začátku praxe se ustanovený fakultní učitel (pracovník pro supervizi) seznámí s úkoly, které má 

student na praxi plnit, 

•	 seznámí studenta se zařízením, jeho vybavením, žáky, klienty, pracovníky, denním režimem, před-

pisy o bezpečnosti práce atd.,

•	 vytvoří rozvrh práce, rozvrh hospitací a výstupů studenta v rámci celé praxe,

•	 před vlastním výstupem studenta zkontroluje písemnou přípravu a po výstupu studenta provede 

jeho rozbor, zhodnotí klady i zápory, stručné hodnocení zapíše pod písemnou přípravu studenta,

•	 na konci praxe zhodnotí celkově práci studenta na přiloženém formuláři Celkové hodnocení stu-

denta po skončení pedagogické praxe.
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prezenční studium Bakalářský prograM

3 Harmonogram pedagogických praxí  
na katedře speciální pedagogiky pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity

3.1 prezenční studium, bakalářský program

B-SPD Speciální pedagogika

Speciální pedagogika / jednooborové studium

SPZP Speciální pedagogika / specializace psychopedie – somatopedie

kód název předmětu počet 
kreditů

rozsah 
výuky zakončení rok semestr

sz7Bp_ipx1 individuální pedagogická praxe 1 30 hodin z 1 1 volit. *

sz7Bp_ipx1 individuální pedagogická praxe 1 30 hodin z 1 2 volit. *

sz7Bp_ipx1 individuální pedagogická praxe 1 30 hodin z 1 3 volit. *

sp4Bp_oxp odborná praxe průběžná 2 *1 z 2 3 povin.

sp4Bp_ox1 odborná praxe souvislá 1 4 4 týdny z 2 4 povin.

sz7Bp_ipx1 individuální pedagogická praxe 1 30 hodin z 1 4 volit. *

sp4Bp_px2 odborná praxe průběžná 2 2 *1 z 3 5 volit.

sz7Bp_ipx1 individuální pedagogická praxe 1 30 hodin z 1 5 volit. *

sp4Bp_ox2 pedagogická praxe souvislá 2 2 2 týdny z 3 6 povin.

sz7Bp_ipx1 individuální pedagogická praxe 1 30 hodin z 1 6 volit. *

* individuální pedagogická praxe je součástí společného základu

*1 průběžná praxe probíhá celý semestr v vždy pátek

i
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prezenční studium Bakalářský prograM

individuální pedagogická praxe sZ7Bp_ipx1 – společný základ

Typ studijního předmětu: volitelný

Rozsah studijního předmětu: 30 hodin aktivní práce s žáky za semestr

Formy výuky studijního předmětu: individuální pedagogická praxe

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, 1 kredit

Anotace předmětu: Individuální pedagogická praxe = individuální aktivita studenta. Praxe může být 

vykonávána na školách zvolených studentem a schválených garantem pedagogické praxe, kde student 

vykonává činnosti asistenta pedagoga, případně povinnosti učitele podle doporučení vedoucího učitele 

pedagogické praxe. Studenti v rámci této praxe získávají počáteční empirickou orientaci v práci s žáky 

ve škole, což vede k pochopení a utvrzení jejich profesní orientace a motivace pro výchovu a vzdělávání 

a k vytváření komplexní (racionální, dovednostní) představy o učitelské profesi (praxe se uskutečňuje jako 

asistentská práce, náslechy a další aktivity ve škole). Zahrnuje celkem 30 hodin aktivní práce. Student si 

po dobu individuální pedagogické praxe vede pedagogický deník, do kterého chronologicky zaznamenává 

údaje o vlastních aktivitách s žáky a jejich hodnocení (plánování, průběh, výsledky pozorování, výsledky 

vlastní pedagogické činnosti na pedagogické praxi). 

Úkoly: 1) Sestavte plán své činnosti s žáky, uvědomte si, čeho chcete dosáhnout. 2) Skupina žáků je na po-

čátku práce s nimi pro vás neznámá; získejte informace o jednotlivých členech a vyhodnoťte je. 3) Sledujte 

projevy nepozornosti a nekázně žáků a zjistěte jejich příčiny. 4) Sledujte zvláště nápadné žáky, zjistěte 

a zaznamenejte, proč a v čem se liší od ostatních. 

Požadavky k zápočtu: Zápočet student obdrží v zápočtovém týdnu u garanta této praxe po předložení 

deníku pedagogické praxe a potvrzení o prováděných činnostech a jejich časovém rozsahu od vedoucího 

organizace, instituce či základní školy.

individuální pedagogická praxe 
sz7Bp_ipx1 – společný základ

i



manuál pro pedagogickou praxi 13

prezenční studium Bakalářský prograM

odborná praxe průběžná sp4Bp_oXp

Typ studijního předmětu: povinný

Rozsah studijního předmětu: celý semestr jeden den v týdnu, určen pátek

Formy výuky studijního předmětu: odborná praxe průběžná

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, 2 kredity

Anotace předmětu: Student si osvojí asistentské práce pod supervizí tutora, je schopen aplikace základ-

ních teoretických poznatků do pedagogické praxe. Cílem je speciálněpedagogická činnost pod supervizí 

tutora v zařízeních sociálních služeb.

Požadavky k zápočtu: Odevzdání vypracované zprávy z praxe a zadaných formulářů.

Přílohy: 

1. Dopis pro fakultního učitele (pracovníka pro supervizi)

2. Protokol o přijetí studenta na Odbornou praxi průběžnou

3. Pokyny pro Odbornou praxi průběžnou

4. Potvrzení o absolvování Odborné praxe průběžné

5. Deník pedagogické praxe (portfolio)
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14 manuál pro pedagogickou praxi

prezenční studium Bakalářský prograM

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

vzhledem k tomu, že jste byl/a na základě Vašich bohatých zkušeností vybrán/a jako pracovník pro 

supervizi průběžné pedagogické praxe studentů bakalářského studia oboru Speciální pedagogika, dovolu-

jeme si Vás informovat o Vašich právech a povinnostech souvisejících s touto náročnou činností.

Máte právo:

•	 spolurozhodovat o udělení či neudělení zápočtu studentovi,

•	 konzultovat problémy vzniklé v průběhu praxe s metodikem a žádat od fakulty účinnou pomoc.

Povinnosti vyplývající z funkce pracovníka pro supervizi spočívají v plnění těchto úkolů:

•	 řídit asistentské práce studentů s klienty pod Vaší supervizí,

•	 umožnit studentům seznámit se s chodem pracoviště, s dokumentací klientů,

•	 umožnit studentům sledovat metody činnosti uplatňované při práci s klienty.

Student je povinen být na pracovišti 4 hodiny týdně (pátek je určen k provádění průběžných 

praxí)�

Děkujeme za Vaši dosavadní péči věnovanou přípravě budoucích speciálních pedagogů a těšíme se 

na další spolupráci.

 doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

 Katedra speciální pedagogiky PdF MU 

 pipekova@ped.muni.cz

Odborná praxe průběžná SP4BP_OXP 

Příloha č. 1

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu

o
dborná praxe průběžná 

sp4Bp_o
xp

i



manuál pro pedagogickou praxi 15

prezenční studium Bakalářský prograM

Protokol o přijetí studenta na Odbornou praxi průběžnou
Poskytovatel

se sídlem:

Kontaktní osoba:  ��������������������������������������������������� e-mail: ������������������������������������ tel: ��������������������������

přijímá na praxi studenta:

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

Datum narození: .......................................................................................................................................

Bydliště: ....................................................................................................................................................

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

Praxe proběhne ve dnech:  ......................................................................................................................

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

Školitel:  ....................................................................................................................................................

Student se zavazuje k tomu, že vyvine maximální snahu o naplnění cílů praxe. Je si vědom své po-
vinnosti 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 důvěr-
nými 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, student odpovídá po-
skytovateli 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 ustano-
vením § 391 odst. 4 zákoníku práce poskytovatel.

V Brně dne:
 ……………………………………………  …………………………………………….
 školitel  garant
  …………………………………………..
  student

Odborná praxe průběžná SP4BP_OXP 

Příloha č. 2

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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16 manuál pro pedagogickou praxi

prezenční studium Bakalářský prograM

Odborná praxe průběžná (SP4BP_OXP) 3� semestr

Pokyny pro Odbornou praxi průběžnou studentů 2� ročníku bakalářského studia Speciální 

pedagogiky

Odborná praxe průběžná proběhne v podzimním semestru akademického roku 

…………………………… od ………………………… do ………………………… 

každý pátek v počtu 4 hodin�

Studenti budou vykonávat průběžnou praxi v zařízeních sociálních služeb dle volby.

Studenti jsou povinni:

•	 být na pracovišti čtyři hodiny týdně,

•	 seznámit se s chodem pracoviště, všech oddělení, personálním obsazením, strukturou klientů,

•	 provádět asistentské práce na přiděleném oddělení pod supervizí určeného pracovníka,

•	 sledovat metody práce s klienty,

•	 seznámit se s dokumentací klienta, s dokumentací, která je nutná k přijetí klienta do zařízení,

•	 o průběhu pedagogické praxe vést deník pedagogické praxe (základ portfolia pedagogických pra-

xí) a na jeho podkladě zpracovat zprávu o průběžné pedagogické praxi,

•	 zprávu, deník pedagogické praxe (portfolio), vyplněný a potvrzený formulář odevzdat určenému 

pracovníkovi katedry.

•	 Pro udělení zápočtu pedagogické praxe má student povinnost zúčastnit se úvodního semináře 

k praxím (aktualizovaný termín úvodního semináře na webových stránkách KSP). 

•	 Informace o podmínkách praxí jednotlivých oborů a specializací najdete na http://www.ped.muni.

cz/wsedu/: studium, praxe – pokyny prezenční studium. 

Odborná praxe průběžná SP4BP_OXP 

Příloha č. 3

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu

o
dborná praxe průběžná 

sp4Bp_o
xp

i



manuál pro pedagogickou praxi 17

prezenční studium Bakalářský prograM

Potvrzení o absolvování Odborné praxe průběžné ve 3 semestru  
bakalářského studia Speciální pedagogiky

Jméno a příjmení studenta:                Roč�:                Aprob�:                

Praxe je konána za semestr a rok:                Kód předmětu: SP4 BP_OXP

Zvolená specializace: Psychopedie, somatopedie

Datum: ………………………     Podpis a razítko zařízení:

Poznámky:

Odborná praxe průběžná SP4BP_OXP 

Příloha č. 4

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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18 manuál pro pedagogickou praxi

prezenční studium Bakalářský prograM

Deník pedagogické praxe (portfolio)

Deník pedagogické praxe (portfolio) – doporučený obsah:

•	 vybrané práce studenta vzhledem k oboru speciální pedagogika (seminární práce, projekty, didak-

tický materiál, pomůcky atd.),

•	 písemné materiály dokladující absolvované praxe za dobu studia (zprávy z praxe, záznamy 

z hospitací, přípravy na vyučovací hodiny, dokumentace o zařízení, škole, záznamové archy 

pozorování-hospitace),

•	 materiály týkající se zvoleného oboru studia (certifikáty ze seminářů, exkurzí, účast na volnočaso-

vých aktivitách s osobami se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním),

•	 popis profesního vývoje (profesní životopis, eseje, články),

•	 recenze a anotace odborných knih z oblasti speciální pedagogiky,

•	 výpis prostudované odborné literatury z oboru Speciální pedagogika.

Odborná praxe průběžná SP4BP_OXP 
Příloha č. 5

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu

o
dborná praxe průběžná 

sp4Bp_o
xp

i
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prezenční studium Bakalářský prograM

odborná praxe souvislá 1 sp4Bp_oX1

Typ studijního předmětu: povinný

Rozsah studijního předmětu: 4 týdny

Formy výuky studijního předmětu: odborná praxe souvislá

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, 4 kredity

Anotace předmětu: Cílem předmětu je absolvování odborné praxe na psychopedických nebo somato-

pedických školských zařízeních dle volby studentů a dle jejich možností zajištění praxe v místě bydliště 

(v rámci pedagogických praxí v průběhu bakalářského studia musí student absolvovat praxi na obou typech 

školských zařízení). Studenti se seznámí s chodem pracoviště, personálním obsazením, složením dané sku-

piny žáků, budou provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka, 

sledovat metody práce, seznámí se s dokumentací žáka, budou vést o průběhu praxe pedagogický deník 

a na jeho podkladě zpracují zprávu o praxi a odevzdají ji určenému pracovníkovi katedry. Student provede 

10 hodin náslechů (hospitací) v oblasti volnočasových aktivit školy nebo výchov (výtvarná, hudební, tě-

lesná, pracovní), zápis bude součástí deníku pedagogické praxe (portfolio pedagogických praxí). Odborná 

praxe souvislá je zaměřena na asistentské práce na zvoleném pracovišti pod supervizí určeného pracovníka.

Požadavky k zápočtu: Zpráva, záznamy z hospitací a jejich přehled, deník pedagogické praxe a hodno-

cení studenta z praxe.

Přílohy:

1. Dopis pro fakultního učitele

2. Protokol o přijetí studenta na Odbornou praxi souvislou 1

3. Pokyny pro Odbornou praxi souvislou 1

4. Přehled hospitací s potvrzení o absolvování Odborné praxe souvislé 1

5. Formulář Hospitace studenta při výkonu pedagogické praxe

6. Formulář Celkové hodnocení studenta po skončení pedagogické praxe (příloha č. 1 manuálu)
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20 manuál pro pedagogickou praxi

prezenční studium Bakalářský prograM

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, 

vzhledem k tomu, že jste byl/a na základě Vašich bohatých pedagogických zkušeností vybrán/a jako 

fakultní učitel/ka, a tedy pověřen/a přímým řízením souvislé odborné praxe studentů oboru Speciální pe-

dagogika, dovolujeme si Vás informovat o Vašich právech a povinnostech souvisejících s touto náročnou 

činností. 

Fakultní učitel má právo:

•	 spolurozhodovat o udělení či neudělení zápočtu studentovi, 

•	 konzultovat problémy vzniklé v průběhu praxe s metodikem a žádat od fakulty účinnou pomoc. 

Povinnosti vyplývající z funkce fakultního učitele spočívají v plnění těchto úkolů:

•	 rozhodovat o počtu náslechů v jednotlivých předmětech,

•	 řídit asistentské práce studentů pod Vaší supervizí (příprava pomůcek, opravy písemných prací, 

seznámení s vybavením kabinetů, metodických materiálů apod.),

•	 umožnit studentům seznámit se s chodem pracoviště, s dokumentací žáků,

•	 umožnit studentům sledovat metody činnosti uplatňované při práci s žáky.

Student je povinen být ve škole 4 týdny po celou dobu vyučování, provádět náslechy a asistentské 

práce�

Děkujeme za Vaši dosavadní péči věnovanou přípravě budoucích speciálních pedagogů a těšíme se 

na další spolupráci. 

 doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

 Katedra speciální pedagogiky PdF MU Brno

 pipekova@ped.muni.cz 

Odborná praxe souvislá 1 SP4BP_OX1
Příloha č. 1

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu

o
dborná praxe souvislá 1 

sp4Bp_o
x1
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prezenční studium Bakalářský prograM

Protokol o přijetí studenta na Odbornou praxi souvislou 1

Poskytovatel

se sídlem:

Kontaktní osoba:  ��������������������������������������������������� e-mail: ������������������������������������ tel: ��������������������������

přijímá na praxi studenta:

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

Datum narození: .......................................................................................................................................

Bydliště: ....................................................................................................................................................

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

Praxe proběhne ve dnech:  ......................................................................................................................

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

Školitel:  ....................................................................................................................................................

Student se zavazuje k tomu, že vyvine maximální snahu o naplnění cílů praxe. Je si vědom své po-
vinnosti 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 důvěr-
nými 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, student odpovídá po-
skytovateli 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 ustano-
vením § 391 odst. 4 zákoníku práce poskytovatel.

V Brně dne:
 ……………………………………………  …………………………………………….
 školitel  garant
  …………………………………………..
  student

Odborná praxe souvislá 1 SP4BP_OX1
Příloha č. 2

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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22 manuál pro pedagogickou praxi

prezenční studium Bakalářský prograM

Odborná praxe souvislá 1 (SP4BP_OX1) 4� semestr

Pokyny pro Odbornou praxi souvislou 1 studentů 2� ročníku bakalářského studia speciální pedagogiky

Odborná praxe souvislá 1 proběhne v jarním semestru akademického roku …………………………… 

od ………………………… do …………………………�

Studenti budou vykonávat odbornou praxi souvislou na psychopedických nebo somatopedických škol-

ských zařízeních dle vlastní volby a dle svých možností zajištění praxe v místě bydliště (v rámci pedago-

gických praxí za bakalářské studium musí student absolvovat praxi na obou typech školských zařízení).

Studenti jsou povinni:

•	 být na pracovišti denně 5 hodin,

•	 seznámit se s chodem pracoviště,

•	 provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod supervizí fakultního učitele,

•	 sledovat metody práce učitele s žáky,

•	 seznámit se s dokumentací třídního učitele týkající se jednotlivých žáků, třídní knihy atd.

•	 v deníku pedagogické praxe (portfolio) bude zápis o těch dokumentech, se kterými se student 

na praxi seznámil,

•	 provést 10 hodin náslechů (hospitací) v oblasti volnočasových aktivit školy nebo výchov (výtvarná, 

hudební, tělesná, pracovní), zápis bude součástí deníku pedagogické praxe (portfolio pedagogic-

kých praxí),

•	 o průběhu souvislé pedagogické praxe vést deník pedagogické praxe (portfolio) a na jeho podkladě 

zpracovat zprávu o souvislé praxi,

•	 zprávu, záznamy z hospitací a jejich přehled, deník pedagogické praxe (portfolio) a hodnocení 

studenta odevzdat určenému pracovníku katedry.

•	 Pro udělení zápočtu pedagogické praxe má student povinnost zúčastnit se úvodního semináře 

k praxím (aktualizovaný termín úvodního semináře na webových stránkách KSP).

•	 Informace o podmínkách praxí jednotlivých oborů a specializací najdete na http://www.ped.muni.

cz/wsedu/: studium, praxe – pokyny prezenční studium.

Odborná praxe souvislá 1 SP4BP_OX1
Příloha č. 3

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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dborná praxe souvislá 1 
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prezenční studium Bakalářský prograM

Přehled hospitací

Jméno a příjmení studenta: ............................................................................................................

Ročník:  .......................... Kód praxe: SP4BP_OX1

Datum ............................. Předmět:  ..............................................Třída:  ......................................

 …………………...............

 Podpis učitele, razítko školy

Odborná praxe souvislá 1 SP4BP_OX1
Příloha č. 4

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Hospitace studenta při výkonu pedagogické praxe 

Třída: .................................................................................  Datum: .........................................................

Vyučovací hodina:  ....................................................................................................................................

Počet žáků:  .......................................................................  Skupiny ve třídě: ano ne

Motivace žáků k práci:

Organizace vyučovací hodiny (pomůcky, relaxace, zapojení žáků, přístup učitele, komunikace 
s žáky):

Klima třídy (zapojení žáků, udržení pozornosti, spolupráce mezi žáky, řešení problémových 
situací):

Průběh a náplň vyučovací hodiny:

Hodnocení vyučovací hodiny z pohledu studenta:

Odborná praxe souvislá 1 SP4BP_OX1
Příloha č. 5

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu

o
dborná praxe souvislá 1 
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Čeho si má student všímat:

•	 pohyb učitele (chodí, sedí, stojí…)

•	 hlas učitele (silný, výrazný, modulace hlasu, nevýrazný, slabý…)

•	 řeč učitele (spisovná, nespisovná, plynulá, hovorová…)

•	 příprava na výuku (učitel ji dodržuje/nedodržuje, improvizuje, příprava má účel, působí neúčelně…)

•	 motivace žáků (funkční, verbální, situační, neúčelná…)

•	 otázky učitele (zjišťovací, připravené, nepřipravené, nahodilé…)

•	 organizace podmínek (připravené pomůcky, vybavenost učebny, nástěnky, obrázky…)

•	 aktivita žáků (třída reaguje / reaguje jednotlivec, žáci nereagují…)

•	 časový plán (učitel ho dodržuje, zbývá mu čas, překračuje, nezvládá…)

•	 hodnocení hodiny (učitel ji hodnotí, nehodnotí, provádí i sebehodnocení…)

•	 závěr hodiny (splnění cíle, hodnocení práce a aktivity třídy, smysluplný závěr hodiny…)

Na co se má student při hospitaci zaměřit:

•	 zda zvolené vyučovací metody byly účelné

•	 jakým způsobem učitel prověřuje vědomosti žáků

•	 jak učitel pracuje s chybou

•	 způsob zápisu na tabuli a do sešitu

•	 jakým způsobem učitel udržuje kázeň a aktivitu žáků

•	 jak reaguje učitel na nepředvídané situace

Co má student sledovat:

•	 způsob komunikace učitel – žák, žák – žák, žák – žáci, učitel – třída 

•	 aktivitu žáků

•	 časový průběh a organizaci hodiny

•	 používané formy a metody práce, motivace, využívání pomůcek

•	 zda učitel používá nové pojmy

•	 reakci žáků na způsob výuky

Odborná praxe souvislá 1 SP4BP_OX1
Příloha č. 6

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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prezenční studium Bakalářský prograM

odborná praxe průběžná sp4Bp_pX2

Typ studijního předmětu: volitelný

Rozsah studijního předmětu: celý semestr jeden den v týdnu, určen pátek

Formy výuky studijního předmětu: odborná praxe průběžná

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, 2 kredity

Anotace předmětu: Přímá speciálněpedagogická činnost pod supervizí fakultního učitele, cílené struktu-

rované pozorování žáka, klienta, provedení záznamu o tomto pozorování. Provádění praktických činností 

v terénu v délce 4 hodiny týdně po celý semestr. 

Požadavky k zápočtu: Odevzdání vypracované zprávy s případovou studií vybraného žáka, klienta; ode-

vzdání zadaných formulářů. 

Přílohy:

1. Dopis pro fakultního učitele

2. Protokol o přijetí studenta na Odbornou praxi průběžnou 2

3. Pokyny pro Odbornou praxi průběžnou 2

4. Případová studie/kazuistika

5. Formulář Celkové hodnocení studenta po skončení pedagogické praxe (příloha č. 1 manuálu)

o
dborná praxe průběžná 

sp4Bp_px2

i
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Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vzhledem k tomu, že jste byl/a na základě Vašich bohatých pedagogických zkušeností vybrán/a jako 

fakultní učitel/ka, a tedy pověřen/a přímým řízením odborné průběžné praxe studentů oboru Speciální pe-

dagogika, dovolujeme si Vás informovat o Vašich právech a povinnostech souvisejících s touto náročnou 

činností. 

Fakultní učitel má právo:

•	 spolurozhodovat o udělení či neudělení zápočtu studentovi, 

•	 konzultovat problémy vzniklé v průběhu praxe s metodikem a žádat od fakulty účinnou pomoc. 

Povinnosti vyplývající z funkce fakultního učitele spočívají v plnění těchto úkolů:

•	 rozhodovat o počtu náslechů v jednotlivých předmětech,

•	 řídit asistentské práce studentů pod Vaší supervizí (příprava pomůcek, opravy písemných prací, 

seznámení s vybavením kabinetů, metodických materiálů apod.),

•	 umožnit studentům seznámit se s chodem pracoviště, s dokumentací žáků,

•	 umožnit studentům sledovat metody činnosti uplatňované při práci s žáky.

Student je povinen být ve škole po celou dobu vyučování, provádět vyučovací pokusy, náslechy 

a asistentské práce� 

Děkujeme za Vaši dosavadní péči věnovanou přípravě budoucích učitelů a těšíme se na další spolupráci. 

 doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

 Katedra speciální pedagogiky PdF MU Brno

 pipekova@ped.muni.cz

Odborná praxe průběžná SP4BP_PX2
Příloha č. 1

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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prezenční studium Bakalářský prograM

Protokol o přijetí studenta na Odbornou praxi průběžnou 2

Poskytovatel

se sídlem:

Kontaktní osoba:  ��������������������������������������������������� e-mail: ������������������������������������ tel: ��������������������������

přijímá na praxi studenta:

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

Datum narození: .......................................................................................................................................

Bydliště: ....................................................................................................................................................

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

Praxe proběhne ve dnech:  ......................................................................................................................

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

Školitel:  ....................................................................................................................................................

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

vinnosti 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 důvěr-

nými 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, student odpovídá po-

skytovateli 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 ustano-

vením § 391 odst. 4 zákoníku práce poskytovatel.

V Brně dne:

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

 školitel  garant

  …………………………………………..

  student

Odborná praxe průběžná SP4BP_PX2
Příloha č. 2

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu

o
dborná praxe průběžná 
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Odborná praxe průběžná 2 (SP4BP_PX2) 5� semestr

Pokyny pro Odbornou praxi průběžnou 2 studentů 3� ročníku bakalářského studia Speciální 

pedagogiky

Odborná praxe průběžná 2 proběhne v podzimním semestru akademického roku 

…………………………… od ………………………… do …………………………�

Studenti budou vykonávat odbornou praxi průběžnou na psychopedických a somatopedických škol-

ských zařízeních dle vlastní volby a dle svých možností zajištění praxe.

Studenti jsou povinni:

•	 být na pracovišti denně 5 hodin,

•	 provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod vedením fakultního učitele,

•	 sledovat metody práce učitele s žáky,

•	 o odborné průběžné praxi vést deník pedagogické praxe (portfolio) a na jeho podkladě zpracovat 

zprávu o průběžné praxi,

•	 provádět cílené strukturované pozorování žáka, provádět záznamy o tomto pozorování (případová 

studie/kazuistika),

•	 plnit další úkoly zadané určeným pracovníkem katedry na podkladě rozhovoru se studentem před 

zahájením praxe,

•	 zprávu, deník pedagogické praxe, přípravou studii a hodnocení studenta odevzdat určenému pra-

covníku katedry.

•	 Informace o podmínkách praxí jednotlivých oborů a specializací najdete na http://www.ped.muni.

cz/wsedu/: studium, praxe – pokyny prezenční studium. 

Odborná praxe průběžná SP4BP_PX2
Příloha č. 3

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Případová studie/kazuistika

Případová studie/kazuistika je komplexní diagnostika vybraného žáka. Je zařazena do neexperimen-

tálních metod spolu s pozorováním, rozhovorem a dotazníkem jako výzkumná metoda jednotlivých přípa-

dů nebo života jednotlivce. Kazuistika je tedy systematické zkoumání jednotlivce prostřednictvím pozo-

rování a rozhovoru, umožňující detailní poznávání chování, vývoje a rozvoje osobnosti; získané poznatky 

nelze zobecnit. Využívá se tehdy, když je potřeba získat ucelený obraz vývoje jedince. Pedagogická kazu-

istika zpravidla obsahuje osobní a rodinnou anamnézu, popis současného stavu sledovaného jevu, určení 

pravděpodobných faktorů, které stav ovlivnily, prognózu dalšího vývoje, doporučení a opatření. Jednotlivé 

kroky případové studie jsou přizpůsobeny možnostem studentů při souvislé pedagogické praxi. Zohledňují 

časové omezení praxe a také minimální diagnostickou zkušenost studentů.

Student rozpracuje případovou studii zejména v její první fázi. Cílem bude:

•	 identifikace případu,

•	 rozhovor s učitelem,

•	 popis problému,

•	 orientace v odborné literatuře zaměřené na zkoumaný jev.

Osnova případové studie

Osnova případové studie je modelem, podle kterého bude student postupovat jak při zkoumání v edu-

kačním terénu, tak při zápisu jednotlivých kroků:

1. pozorování chování žáků v rámci edukačního procesu;

2. identifikace jevu, který se student rozhodne zkoumat;

3. rozhovor s třídním učitelem o zjištěném jevu ve vztahu ke konkrétnímu žákovi – 

struktura rozhovoru:

•	 jak se zjištěné chování žáka projevuje;

•	 kdo stanovil diagnózu;

•	 zda a jak učitelé zohledňují zkoumaného žáka;

•	 jak se žák v průběhu školní docházky vyvíjí;

•	 jaké má výsledky školní práce;

•	 jaké má rodinné zázemí;

•	 jaké je jeho postavení v žákovském kolektivu; 

Odborná praxe průběžná SP4BP_PX2
Příloha č. 4

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu

o
dborná praxe průběžná 
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4. podle potřeby rozhovor s výchovným poradcem či jinými učiteli;

5. studium zkoumané problematiky v odborné literatuře;

6. analýza zjištěných údajů a konfrontace s odbornou literaturou;

7. pokus o stanovení vlastního stanoviska k postupu školy při práci se zkoumaným žákem.

V případové studii je nutno popsat tyto tři aspekty:

1. Anamnéza – stav minulý – rodinná anamnéza, školní anamnéza, anamnéza prostředí, vrstevníků.

2. Diagnóza – stav současný – opřený např. o výsledky šetření SPC, PPP, diagnostický ústav nebo 

jinou instituci.

3. Prognóza – stav budoucí – na základě zjištěných faktů vyvodit prognostické závěry.

(MUSILOVÁ, M. Případová studie jako součást pedagogické praxe. Olomouc : UP, 2003. 

ISBn 80-244-0749-3).

Odborná praxe průběžná SP4BP_PX2
Příloha č. 5

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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prezenční studium Bakalářský prograM

pedagogická praxe souvislá 2 sp4Bp_oX2

Typ studijního předmětu: povinný

Rozsah studijního předmětu: 2 týdny

Formy výuky studijního předmětu: pedagogická praxe souvislá

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, 2 kredity

Anotace předmětu: Odborná praxe souvislá je zaměřena na asistentské práce na zvoleném pracovišti 

pod supervizí určeného fakultního učitele, na výstupy v oblasti zvolených výchov, zpracování případové  

studie / kazuistiky, odevzdání deníku pedagogické praxe (portfolia) za celé bakalářské studium.

Požadavky k zápočtu: Odevzdání zprávy z pedagogické praxe souvislé, hodnocení studenta z praxe, de-

níku pedagogické praxe (portfolio praxí za studium) určenému pracovníkovi katedry.

Přílohy:

1. Dopis pro fakultního učitele

2. Protokol o přijetí studenta na Pedagogickou praxi souvislou 2

3. Pokyny pro Pedagogickou praxi souvislou 2

4. Příprava na vyučovací jednotku

5. Formulář Celkové hodnocení studenta po skončení pedagogické praxe (příloha č. 1 manuálu)

6. Dohoda o provedení práce (příloha č. 2 manuálu)

pedagogická praxe souvislá 2 
sp4Bp_o

x2

i
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Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, 

vzhledem k tomu, že jste byl/a na základě Vašich bohatých pedagogických zkušeností vybrán/a jako 

fakultní učitel/ka, a tedy pověřen/a přímým řízením souvislé pedagogické praxe studentů oboru Speciální 

pedagogika, dovolujeme si Vás informovat o Vašich právech a povinnostech souvisejících s touto nároč-

nou činností. 

Fakultní učitel má právo:

•	 spolurozhodovat o udělení či neudělení zápočtu studentovi, 

•	 konzultovat problémy vzniklé v průběhu praxe s metodikem a žádat od fakulty účinnou pomoc, 

•	 být za svoji odpovědnou práci honorován na základě řádně vyplněné a odevzdané dohody v přípa-

dě studentů, kteří mají samostatné výstupy pod supervizí učitele. 

Povinnosti vyplývající z funkce fakultního učitele spočívají v plnění těchto úkolů:

•	 rozhodovat o počtu náslechů v jednotlivých předmětech a upravovat skladbu předepsaných výstu-

pů dle podmínek školy (viz pokyny pro studenty – předloží student),

•	 poskytovat studentům konzultace v průběhu přípravy na vyučování a provádět kontrolu písemné 

přípravy studentů,

•	 hospitovat při výstupu studenta, provést rozbor hodiny a hodnocení studenta; formulář o hodnoce-

ní studenta slouží jako jeden z podkladů pro udělení (neudělení) zápočtu,

•	 řídit asistentské práce studentů (příprava pomůcek, opravy písemných prací, seznámení s vybave-

ním kabinetů, metodickými materiály apod.).

Student je povinen být ve škole po celou dobu vyučování 2 týdny, provádět vyučovací pokusy, nás-

lechy a asistentské práce� 

Děkujeme za Vaši dosavadní péči věnovanou přípravě budoucích speciálních pedagogů a těšíme se 

na další spolupráci. 

 doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

 Katedra speciální pedagogiky PdF MU Brno

 pipekova@ped.muni.cz

Pedagogická praxe souvislá 2 SP4BP_OX2
Příloha č. 1

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Protokol o přijetí studenta na Odbornou praxi souvislou 2

Poskytovatel

se sídlem:

Kontaktní osoba:  ��������������������������������������������������� e-mail: ������������������������������������ tel: ��������������������������

přijímá na praxi studenta:

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

Datum narození:  ......................................................................................................................................

Bydliště: ....................................................................................................................................................

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

Praxe proběhne ve dnech:  ......................................................................................................................

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

Školitel:  ....................................................................................................................................................

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

vinnosti 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 důvěr-

nými 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, student odpovídá po-

skytovateli 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 ustano-

vením § 391 odst. 4 zákoníku práce poskytovatel.

V Brně dne:

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

 školitel  garant

  …………………………………………..

  student

Pedagogická praxe souvislá 2 SP4BP_OX2
Příloha č. 2

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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prezenční studium Bakalářský prograM

Pedagogická praxe souvislá 2 (SP4BP_OX2) 6� semestr

Pokyny pro Pedagogickou praxi souvislou 2 studentů 3� ročníku bakalářského studia Speciální 

pedagogiky

Pedagogická praxe souvislá 2 proběhne v jarním semestru akademického roku 

…………………………… od ………………………… do ………………………….

Praxe bude probíhat na psychopedických a somatopedických zařízeních (dle volby studentů a dle 

jejich možností zajištění praxe v místě bydliště).

Studenti jsou povinni:

•	 být na pracovišti denně 5 hodin,

•	 seznámit se s chodem pracoviště,

•	 provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod vedením fakultního učitele,

•	 sledovat metody práce učitele s žáky,

•	 provést 10 hodin výstupů v oblasti volnočasových aktivit školy nebo výchov (výtvarná, hudební, 

tělesná, pracovní) pod vedením fakultního učitele a po prokonzultování písemné přípravy studenta 

na tyto výstupy, přípravy na 10 hodin výstupů budou součástí deníku pedagogické praxe (portfolia) 

a budou podepsány fakultním učitelem se stručným hodnocením výstupu studenta,

•	 zpracovat případovou studii / kazuistiku žáka s mentálním nebo somatickým postižením,

•	 o průběhu souvislé pedagogické praxe vést deník pedagogické praxe (portfolio) a na jeho podkladě 

zpracovat zprávu o souvislé praxi,

•	 zprávu, hodnocení studenta z praxe, dohodu o provedení práce (1 hodina výstupu a její hodnocení – 

100 Kč) – 2x originál a deník pedagogické praxe (portfolio praxí za studium) odevzdat určenému 

pracovníkovi katedry.

•	 Pro udělení zápočtu pedagogické praxe má student povinnost zúčastnit se úvodního semináře 

k praxím (aktualizovaný termín úvodního semináře na webových stránkách KSP).

•	 Informace o podmínkách praxí jednotlivých oborů a specializací najdete na http://www.ped.muni.

cz/wsedu/: studium, praxe – pokyny prezenční studium.

Pedagogická praxe souvislá 2 SP4BP_OX2
Příloha č. 3

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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prezenční studium Bakalářský prograM

Příprava na vyučovací jednotku

Písemná příprava se skládá obvykle z těchto částí:

•	 výukové a vzdělávací cíle,

•	 plán a organizace, výběr činností a rozvržení hodiny,

•	 obsah učiva,

•	 hodnocení.

Před vypracováním přípravy se zamyslete nad otázkami:

•	 Jaké je téma vyučovací hodiny?

•	 Pro jaký typ školy a pro jaké žáky je určena?

•	 Jaké jsou předchozí znalosti, dovednosti a zkušenosti žáků?

•	 S jakými učebnicemi žáci pracují?

•	 Jaké pomůcky jsou na škole ke zvolenému tématu k dispozici?

•	 Jaké jsou ve třídě možnosti využití didaktické techniky?

•	 Jaké metody a formy práce použijete?

•	 Zařadíte do vyučovací jednotky ústní nebo písemné zkoušení, demonstrační ukázky apod.?

•	 Jaké jsou vaše představy o tom, co by měl žák znát po skončení vyučovací hodiny?

nezapomeňte na dodržování didaktických zásad, volení vhodných metod práce a forem.

Pedagogická praxe souvislá 2 SP4BP_OX2
Příloha č. 4

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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prezenční studium Bakalářský prograM

B-SPE Specializace v pedagogice

Pedagogické asistentství pro ZŠ / kombinace oborů

SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro ZŠ

kód název předmětu počet 
kreditů

rozsah 
výuky zakončení rok semestr

sz7Bp_ipx1 individuální pedagogická praxe 1 30 hodin z 1 1 volit.*

sz7Bp_ipx1 individuální pedagogická praxe 1 30 hodin z 1 2 volit.*

sz7Bp_ipx1 individuální pedagogická praxe 1 30 hodin z 2 3 volit.*

sz7Bp_ipx1 individuální pedagogická praxe 1 30 hodin z 2 4 volit.*

sz7Bp_ipx1 individuální pedagogická praxe 2 30 hodin z 3 5* nebo 
6* povin.

sp7Bp_0dp1 oborová praxe 1 2 1 týden z 3 5 povin.

* individuální pedagogická praxe je součástí společného základu

i
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individuální pedagogická praxe sZ7Bp_ipx1 – společný základ

Typ studijního předmětu: volitelný v 1. až 4. semestru, v 5. nebo 6. semestru povinná

Rozsah studijního předmětu: 30 hodin aktivní práce s žáky za semestr

Formy výuky studijního předmětu: individuální pedagogická praxe

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, 1 kredit

Anotace předmětu: Individuální pedagogická praxe = individuální aktivita studenta. Praxe může být 

vykonávána na školách zvolených studentem a schválených garantem pedagogické praxe, kde student 

vykonává činnosti asistenta pedagoga, případně povinnosti učitele podle doporučení vedoucího učitele 

pedagogické praxe. Studenti v rámci této praxe získávají počáteční empirickou orientaci v práci s žáky 

ve škole, což vede k pochopení a utvrzení jejich profesní orientace a motivace pro výchovu a vzdělávání 

a k vytváření komplexní (racionální, dovednostní) představy o učitelské profesi (praxe se uskutečňuje jako 

asistentská práce, náslechy a další aktivity ve škole). Zahrnuje celkem 30 hodin aktivní práce. Student si 

po dobu individuální pedagogické praxe vede pedagogický deník, do kterého chronologicky zaznamenává 

údaje o vlastních aktivitách s žáky a jejich hodnocení (plánování, průběh, výsledky pozorování, výsledky 

vlastní pedagogické činnosti na pedagogické praxi).

Úkoly: 1) Sestavte plán své činnosti s žáky, uvědomte si, čeho chcete dosáhnout. 2) Skupina žáků je na po-

čátku práce s nimi pro vás neznámá; získejte informace o jednotlivých členech a vyhodnoťte je. 3) Sledujte 

projevy nepozornosti a nekázně žáků a zjistěte jejich příčiny. 4) Sledujte zvláště nápadné žáky, zjistěte 

a zaznamenejte, proč a v čem se liší od ostatních.

Požadavky k zápočtu: Zápočet student obdrží v zápočtovém týdnu u garanta této praxe po předložení 

deníku pedagogické praxe a potvrzení o prováděných činnostech a jejich časovém rozsahu od vedoucího 

organizace, instituce či základní školy.

individuální pedagogická praxe 
sz7Bp_ipx1 – společný základ

i
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oborová praxe 1 sp7Bp_odp1

Typ studijního předmětu: povinný

Rozsah studijního předmětu: 1 týden za obor

Formy výuky studijního předmětu: oborová praxe 

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, 2 kredity

Anotace předmětu: Přímá speciálněpedagogická činnost pod vedením fakultního učitele ve školách 

a školských zařízeních dle zvolené specializace a druhého předmětu. Student si po absolvování předmětu 

osvojí asistentské práce pod vedením fakultního učitele ve speciálních školách a školských zařízeních dle 

zvolené specializace. Součástí praxe je 10 hodin náslechů v hodinách dle druhého oboru studia. 

Požadavky k zápočtu: Odevzdání zprávy o průběhu oborové praxe, odevzdání deníku pedagogické praxe 

(portfolio) a na jeho podkladě zpracování zprávy o oborové praxi; zprávu, deník pedagogické praxe, pře-

hledy hospitací a hodnocení studenta odevzdává student určenému pracovníkovi katedry.

Přílohy:

1. Dopis pro fakultního učitele

2. Protokol o přijetí studenta na Oborovou praxi 1

3. Pokyny pro Oborovou praxi 1

4. Přehled hospitací

5. Formulář Hospitace studenta při výkonu pedagogické praxe

6. Formulář Celkové hodnocení studenta po skončení pedagogické praxe (příloha č. 1 manuálu)

7. Deník pedagogické praxe (portfolio)
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Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

vzhledem k tomu, že jste byl/a na základě Vašich bohatých pedagogických zkušeností vybrán/a jako 

fakultní učitel/ka, a tedy pověřen/a přímým řízením oborové praxe studentů bakalářského studia oboru 

Pedagogické asistentství pro ZŠ / kombinace oborů a SP3 Pedagogické asistentství speciální pedagogiky 

pro ZŠ, dovolujeme si Vás informovat o Vašich právech a povinnostech souvisejících s touto náročnou 

činností.

Fakultní učitel má právo:

•	 spolurozhodovat o udělení či neudělení zápočtu studentovi,

•	 konzultovat problémy vzniklé v průběhu praxe s metodikem a žádat od fakulty účinnou pomoc.

Povinnosti vyplývající z funkce fakultního učitele spočívají v plnění těchto úkolů:

•	 rozhodovat o počtu náslechů v jednotlivých předmětech,

•	 řídit asistentské práce studentů s žáky pod Vaší supervizí,

•	 umožnit studentům seznámit se s chodem pracoviště, s dokumentací žáků,

•	 umožnit studentům sledovat uplatňované metody práce.

Student je povinen být na pracovišti 1 týden, 5 hodin denně�

Děkujeme za Vaši dosavadní péči věnovanou přípravě budoucích speciálních pedagogů a těšíme se 

na další spolupráci.

 doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

 Katedra speciální pedagogiky PdF MU 

 pipekova@ped.muni.cz

Oborová praxe 1 SP7BP_ODP1
Příloha č. 1

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Protokol o přijetí studenta na Oborovou praxi 1

Poskytovatel

se sídlem:

Kontaktní osoba:  ��������������������������������������������������� e-mail: ������������������������������������ tel: ��������������������������

přijímá na praxi studenta:

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

Datum narození: .......................................................................................................................................

Bydliště: ....................................................................................................................................................

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

Praxe proběhne ve dnech:  ......................................................................................................................

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

Školitel:  ....................................................................................................................................................

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

vinnosti 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 důvěr-

nými 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, student odpovídá po-

skytovateli 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 ustano-

vením § 391 odst. 4 zákoníku práce poskytovatel.

V Brně dne:

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

 školitel  garant

  …………………………………………..

  student

Oborová praxe 1 SP7BP_ODP1
Příloha č. 2

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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prezenční studium Bakalářský prograM

Oborová praxe 1 (SP7BP_ODP1) 5� semestr

Pokyny pro Oborovou praxi 1 studentů 3� ročníku bakalářského studia Speciální pedagogiky, kom-

binace oborů

Oborová praxe 1 proběhne v podzimním semestru akademického roku 

…………………………… od ………………………… do ………………………….

Praxe bude probíhat na psychopedických školských zařízeních (dle volby studentů a dle jejich mož-

ností zajištění praxe v místě bydliště).

Studenti jsou povinni:

•	 být na pracovišti denně 5 hodin,

•	 seznámit se s chodem pracoviště, 

•	 provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod vedením fakultního učitele,

•	 sledovat metody práce učitele s žáky,

•	 seznámit se s dokumentací třídního učitele týkající se jednotlivých žáků, třídní knihy atd.,

•	 provést 10 hodin náslechů v hodinách dle druhého oboru studia, hospitace budou studenty řádně 

popsány a budou součástí deníku pedagogické praxe o oborové praxi,

•	 o	průběhu oborové praxe vést deník pedagogické praxe (portfolio) a na jeho podkladě zpracovat 

zprávu o oborové praxi,

•	 zprávu, deník pedagogické praxe, přehled hospitací a hodnocení studenta odevzdat určenému pra-

covníku katedry.

•	 Pro udělení zápočtu pedagogické praxe má student povinnost zúčastnit se úvodního semináře 

k praxím (aktualizovaný termín úvodního semináře na webových stránkách KSP).

•	 Informace o podmínkách praxí jednotlivých oborů a specializací najdete na http://www.ped.muni.

cz/wsedu/: studium, praxe – pokyny prezenční studium.

Oborová praxe 1 SP7BP_ODP1
Příloha č. 3

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Přehled hospitací

Jméno a příjmení studenta: .

Ročník:  .................................. Kód praxe: SP7BP_ODP1 

Datum ..................................... Předmět:  ..............................................Třída:  ......................................

 …………………...............

 Podpis učitele, razítko školy

Oborová praxe 1 SP7BP_ODP1
Příloha č. 4

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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prezenční studium Bakalářský prograM

Hospitace studenta při výkonu pedagogické praxe 

Třída: .................................................................................  Datum: .........................................................

Vyučovací hodina:  ....................................................................................................................................

Počet žáků:  .......................................................................  Skupiny ve třídě: ano ne

Motivace žáků k práci:

Organizace vyučovací hodiny (pomůcky, relaxace, zapojení žáků, přístup učitele, komunikace 
s žáky):

Klima třídy (zapojení žáků, udržení pozornosti, spolupráce mezi žáky, řešení problémových 
situací):

Průběh a náplň vyučovací hodiny:

Hodnocení vyučovací hodiny z pohledu studenta:

Oborová praxe 1 SP7BP_ODP1
Příloha č. 5

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Čeho si má student všímat:

•	 pohyb učitele (chodí, sedí, stojí…)

•	 hlas učitele (silný, výrazný, modulace hlasu, nevýrazný, slabý…)

•	 řeč učitele (spisovná, nespisovná, plynulá, hovorová…)

•	 příprava na výuku (učitel ji dodržuje/nedodržuje, improvizuje, příprava má účel, působí neúčelně…)

•	 motivace žáků (funkční, verbální, situační, neúčelná…)

•	 otázky učitele (zjišťovací, připravené, nepřipravené, nahodilé…)

•	 organizace podmínek (připravené pomůcky, vybavenost učebny, nástěnky, obrázky…)

•	 aktivita žáků (třída reaguje / reaguje jednotlivec, žáci nereagují…)

•	 časový plán (učitel ho dodržuje, zbývá mu čas, překračuje, nezvládá…)

•	 hodnocení hodiny (učitel ji hodnotí, nehodnotí, provádí i sebehodnocení…)

•	 závěr hodiny (splnění cíle, hodnocení práce a aktivity třídy, smysluplný závěr hodiny…)

Na co se má student při hospitaci zaměřit:

•	 zda zvolené vyučovací metody byly účelné

•	 jakým způsobem učitel prověřuje vědomosti žáků

•	 jak učitel pracuje s chybou

•	 způsob zápisu na tabuli a do sešitu

•	 jakým způsobem učitel udržuje kázeň a aktivitu žáků

•	 jak reaguje učitel na nepředvídané situace

Co má student sledovat:

•	 způsob komunikace učitel – žák, žák – žák, žák – žáci, učitel – třída 

•	 aktivitu žáků

•	 časový průběh a organizaci hodiny

•	 používané formy a metody práce, motivace, využívání pomůcek

•	 zda učitel používá nové pojmy

•	 reakci žáků na způsob výuky

Oborová praxe 1 SP7BP_ODP1
Příloha č. 6

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Deník pedagogické praxe (portfolio)

Deník pedagogické praxe (portfolio) – doporučený obsah:

•	 vybrané práce studenta vzhledem k oboru speciální pedagogika (seminární práce, projekty, didak-

tický materiál, pomůcky atd.),

•	 písemné materiály dokladující absolvované praxe za dobu studia (zprávy z praxe, záznamy 

z hospitací, přípravy na vyučovací hodiny, dokumentace o zařízení, škole, záznamové archy 

pozorování-hospitace),

•	 materiály týkající se zvoleného oboru studia (certifikáty ze seminářů, exkurzí, účast na volnočaso-

vých aktivitách s osobami se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním),

•	 popis profesního vývoje (profesní životopis, eseje, články),

•	 recenze a anotace odborných knih z oblasti speciální pedagogiky,

•	 výpis prostudované odborné literatury z oboru Speciální pedagogika.

Oborová praxe 1 SP7BP_ODP1
Příloha č. 7

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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3.2 prezenční studium, navazující magisterský program 

N-SPD Speciální pedagogika

Jednooborové studium

obor SPZP Speciální pedagogika (SP4MP_PXS), 

obor SPPU Speciální pedagogika pro učitele (SPSMP_PXS)

kód název předmětu počet 
kreditů

rozsah 
výuky zakončení rok semestr

sz2mp_ipx1 individuální výuková praxe 1 30 hodin z 1 1 volit.*

sp4mp_pxs1

spsmp_pxs1

pedagogická praxe souvislá 1

pedagogická praxe souvislá 1

2

2
2 týdny

z

z

1

1
2 povin.

sz2mp_ipx1 individuální výuková praxe 1 30 hodin z 1 2 volit.*

sp4mp_pxs2

spsmp_pxs2

pedagogická praxe souvislá 2

pedagogická praxe souvislá 2

2

2
3 týdny

z

z

2

2
3 povin.

sp4mp_pxs3

spsmp_pxs3

pedagogická praxe souvislá 3

pedagogická praxe souvislá 3

4

4
4 týdny

z

z

2

2
4 povin.

* individuální výuková praxe je součástí společného základu
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individuální výuková praxe sZ2Mp_ipx1 – společný základ

Typ studijního předmětu: volitelný

Rozsah studijního předmětu: 30 hodin aktivní práce s žáky za semestr

Formy výuky studijního předmětu: individuální výuková praxe

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, 1 kredit

Anotace předmětu: Individuální pedagogická praxe = individuální aktivita studenta. Praxe může být 

vykonávána na školách zvolených studentem a schválených garantem pedagogické praxe, kde student 

vykonává činnosti asistenta pedagoga, případně povinnosti učitele podle doporučení vedoucího učitele 

pedagogické praxe. Studenti v rámci této praxe získávají počáteční empirickou orientaci v práci s žáky 

ve škole, což vede k pochopení a utvrzení jejich profesní orientace a motivace pro výchovu a vzdělávání 

a k vytváření komplexní (racionální, dovednostní) představy o učitelské profesi (praxe se uskutečňuje jako 

asistentská práce, náslechy a další aktivity ve škole). Zahrnuje celkem 30 hodin aktivní práce. Student si 

po dobu individuální pedagogické praxe vede pedagogický deník, do kterého chronologicky zaznamenává 

údaje o vlastních aktivitách s žáky a jejich hodnocení (plánování, průběh, výsledky pozorování, výsledky 

vlastní pedagogické činnosti na pedagogické praxi). 

Úkoly: 1) Sestavte plán své činnosti s žáky, uvědomte si, čeho chcete dosáhnout. 2) Skupina žáků je na po-

čátku práce s nimi pro vás neznámá; získejte informace o jednotlivých členech a vyhodnoťte je. 3) Sledujte 

projevy nepozornosti a nekázně žáků a zjistěte jejich příčiny. 4) Sledujte zvláště nápadné žáky, zjistěte 

a zaznamenejte, proč a v čem se liší od ostatních. 

Požadavky k zápočtu: Zápočet student obdrží v zápočtovém týdnu u garanta této praxe po předložení 

deníku pedagogické praxe a potvrzení o prováděných činnostech a jejich časovém rozsahu od vedoucího 

organizace, instituce či základní školy.

individuální výuková praxe 
sz2m

p_ipx1 – společný základ
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pedagogická praxe souvislá 1 sp4Mp_pXs1, spsMp_pXs1

obor SPZP Speciální pedagogika, SPPU Speciální pedagogika pro učitele

Typ studijního předmětu: povinný

Rozsah studijního předmětu: 2 týdny

Formy výuky studijního předmětu: pedagogická praxe souvislá

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, 2 kredity

Anotace předmětu: Přímá speciálněpedagogická činnost pod vedením fakultního učitele ve školách 

a školských zařízeních dle zvolené specializace. Student si po absolvování předmětu osvojí asistentské 

práce pod vedením fakultního učitele ve speciálních školách a školských zařízeních dle zvolené speciali-

zace. Součástí praxe bude provést 10 hodin náslechů a 6 hodin výstupů dle pokynů k praxím.

Požadavky k zápočtu: Odevzdání hodnocení studenta, zprávy z praxe, deníku pedagogické praxe a doho-

dy o provedení práce určenému pracovníku katedry.

Přílohy:

1. Dopis pro fakultního učitele

2. Protokol o přijetí studenta na Pedagogickou praxi souvislou 1

3. Pokyny pro Pedagogickou praxi souvislou 1

4. Přehled hospitací

5. Formulář Hospitace studenta při výkonu pedagogické praxe

6. Formulář Celkové hodnocení studenta po skončení pedagogické praxe (příloha č. 1 manuálu)

7. Deník pedagogické praxe (portfolio)

8. Dohoda o provedení práce (příloha č. 2 manuálu)
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Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

vzhledem k tomu, že jste byl/a na základě Vašich bohatých pedagogických zkušeností vybrán/a jako 

učitel/ka, a tedy pověřen/a přímým řízením souvislé pedagogické praxe studentů oboru Speciální pedago-

gika nebo Speciální pedagogika pro učitele, dovolujeme si Vás informovat o Vašich právech a povinnos-

tech souvisejících s touto náročnou činností. 

Fakultní učitel má právo:

•	 spolurozhodovat o udělení či neudělení zápočtu studentovi,

•	 konzultovat problémy vzniklé v průběhu praxe s metodikem a žádat od fakulty účinnou pomoc,

•	 být za svoji odpovědnou práci honorován na základě řádně vyplněné a odevzdané dohody v přípa-

dě studentů, kteří mají samostatné výstupy pod supervizí učitele.

Povinnosti vyplývající z funkce fakultního učitele spočívají v plnění těchto úkolů:

•	 rozhodovat o počtu náslechů v jednotlivých předmětech a upravovat skladbu předepsaných výstu-

pů dle podmínek školy (viz pokyny pro studenty – předloží student),

•	 poskytovat studentům konzultace v průběhu přípravy na vyučování a provádět kontrolu písemné 

přípravy studentů,

•	 hospitovat při výstupu studenta, provést rozbor hodiny a hodnocení studenta; formulář o hodnoce-

ní studenta slouží jako jeden z podkladů pro udělení (neudělení) zápočtu,

•	 řídit asistentské práce studentů (příprava pomůcek, opravy písemných prací, seznámení s vybave-

ním kabinetů, metodickými materiály apod.).

Student je povinen být přítomen na škole po celou dobu vyučování, délka praxe je 2 týdny�

Děkujeme za Vaši dosavadní péči věnovanou přípravě budoucích speciálních pedagogů a těšíme se 

na další spolupráci.

 doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

 Katedra speciální pedagogiky PdF MU 

 pipekova@ped.muni.cz

Pedagogická praxe souvislá 1 SP4MP_PXS1, SPSMP_PXS1
Příloha č. 1

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu

pedagogická praxe souvislá 1 
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Protokol o přijetí studenta na Pedagogickou praxi souvislou 1

Poskytovatel

se sídlem:

Kontaktní osoba:  ��������������������������������������������������� e-mail: ������������������������������������ tel: ��������������������������

přijímá na praxi studenta:

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

Datum narození: .......................................................................................................................................

Bydliště: ....................................................................................................................................................

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

Praxe proběhne ve dnech:  ......................................................................................................................

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

Školitel:  ....................................................................................................................................................

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

vinnosti 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 důvěr-

nými 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, student odpovídá po-

skytovateli 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 ustano-

vením § 391 odst. 4 zákoníku práce poskytovatel.

V Brně dne:

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

 školitel  garant

  …………………………………………..

  student

Pedagogická praxe souvislá 1 SP4MP_PXS1, SPSMP_PXS1
Příloha č. 2

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Pedagogická praxe souvislá 1 (SP4MP_PXS1, SPSMP_PXS1) 2� semestr

Pokyny pro Pedagogickou praxi souvislou 1 studentů 1� ročníku navazujícího magisterského studia 

oboru Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele

Pedagogická praxe souvislá 1 proběhne v jarním semestru akademického roku 

……………………………od…………………………do………………………….

Studenti musí vykonat souvislé pedagogické praxe v rámci navazujícího magisterského studia na ško-
lách pro žáky s mentálním postižením (na ZŠP a ZŠS studenti obou oborů) a na školském poradenském za-
řízení (nejlépe SPC, studenti oboru Speciální pedagogika v rámci Pedagogické praxe souvislé 3). Školské 
a školské poradenské zařízení si student volí dle vlastního výběru, nejlépe v místě svého bydliště.

Studenti jsou povinni:
•	 být na škole po celou dobu vyučování,
•	 hospitovat u učitelů jim přidělených nebo u dalších kolegů na škole podle určení vedení školy, a to 

nejméně celkem 10 hodin z Českého jazyka a literatury, Matematiky a její aplikace nebo dal-
ších předmětů, následně po hospitacích provést 6 výstupů ze zvolených předmětů; záznamy 
z hospitací, přípravy a rozbor výstupů budou součástí deníku pedagogické praxe, přípravy 
budou podepsány fakultním učitelem se stručným hodnocením výstupu studenta, (učiteli ná-
leží odměna za provedený rozbor přípravy na vyučovací hodinu a rozbor výstupu studenta ve výši 
100 Kč za 1 vyučovací hodinu),

•	 provádět asistentské práce, opravovat sešity, vykonávat dozory,
•	 seznámit se s chodem pracoviště,
•	 účastnit se porad, třídních schůzek, dalších akcí pořádané školou,
•	 sledovat metody, které používá speciální pedagog ve speciálněpedagogické diagnostice,
•	 seznámit se s náplní práce pracovníků školního poradenského pracoviště a metodami, které použí-

vají v rámci poradenské činnosti na škole,
•	 po skončení praxe odevzdat určenému pracovníkovi na katedře vyplněné hodnocení studenta, 

zprávu z praxe, deník pedagogické praxe (portfolio) a dohodu o provedení práce (2x originál).
•	 Pro udělení zápočtu pedagogické praxe má student povinnost zúčastnit se úvodního semináře 

k praxím (aktualizovaný termín úvodního semináře na webových stránkách KSP).
•	 Informace o podmínkách praxí jednotlivých oborů a specializací najdete na http://www.ped.muni.

cz/wsedu/: studium, praxe – pokyny prezenční studium.

Pedagogická praxe souvislá 1 SP4MP_PXS1, SPSMP_PXS1
Příloha č. 3

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu

pedagogická praxe souvislá 1 
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Přehled hospitací

Jméno a příjmení studenta: .

Ročník:  .................................. Kód praxe: SP4MP_PXS1 SPSMP_PXS1

Datum ..................................... Předmět:  ..............................................Třída:  ......................................

 …………………...............

 Podpis učitele, razítko školy

Pedagogická praxe souvislá 1 SP4MP_PXS1, SPSMP_PXS1
Příloha č. 4

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Hospitace studenta při výkonu pedagogické praxe 

Třída: .................................................................................  Datum: .........................................................

Vyučovací hodina:  ....................................................................................................................................

Počet žáků:  .......................................................................  Skupiny ve třídě: ano ne

Motivace žáků k práci:

Organizace vyučovací hodiny (pomůcky, relaxace, zapojení žáků, přístup učitele, komunikace 
s žáky):

Klima třídy (zapojení žáků, udržení pozornosti, spolupráce mezi žáky, řešení problémových 
situací):

Průběh a náplň vyučovací hodiny:

Hodnocení vyučovací hodiny z pohledu studenta:

Pedagogická praxe souvislá 1 SP4MP_PXS1, SPSMP_PXS1
Příloha č. 5

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu

pedagogická praxe souvislá 1 
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Čeho si má student všímat:

•	 pohyb učitele (chodí, sedí, stojí…)

•	 hlas učitele (silný, výrazný, modulace hlasu, nevýrazný, slabý…)

•	 řeč učitele (spisovná, nespisovná, plynulá, hovorová…)

•	 příprava na výuku (učitel ji dodržuje/nedodržuje, improvizuje, příprava má účel, působí neúčelně…)

•	 motivace žáků (funkční, verbální, situační, neúčelná…)

•	 otázky učitele (zjišťovací, připravené, nepřipravené, nahodilé…)

•	 organizace podmínek (připravené pomůcky, vybavenost učebny, nástěnky, obrázky…)

•	 aktivita žáků (třída reaguje / reaguje jednotlivec, žáci nereagují…)

•	 časový plán (učitel ho dodržuje, zbývá mu čas, překračuje, nezvládá…)

•	 hodnocení hodiny (učitel ji hodnotí, nehodnotí, provádí i sebehodnocení…)

•	 závěr hodiny (splnění cíle, hodnocení práce a aktivity třídy, smysluplný závěr hodiny…)

Na co se má student při hospitaci zaměřit:

•	 zda zvolené vyučovací metody byly účelné

•	 jakým způsobem učitel prověřuje vědomosti žáků

•	 jak učitel pracuje s chybou

•	 způsob zápisu na tabuli a do sešitu

•	 jakým způsobem učitel udržuje kázeň a aktivitu žáků

•	 jak reaguje učitel na nepředvídané situace

Co má student sledovat:

•	 způsob komunikace učitel – žák, žák – žák, žák – žáci, učitel – třída 

•	 aktivitu žáků

•	 časový průběh a organizaci hodiny

•	 používané formy a metody práce, motivace, využívání pomůcek

•	 zda učitel používá nové pojmy

•	 reakci žáků na způsob výuky

Pedagogická praxe souvislá 1 SP4MP_PXS1, SPSMP_PXS1
Příloha č. 6

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Deník pedagogické praxe (portfolio)

Deník pedagogické praxe (portfolio) – doporučený obsah:

•	 vybrané práce studenta vzhledem k oboru speciální pedagogika (seminární práce, projekty, didak-

tický materiál, pomůcky atd.),

•	 písemné materiály dokladující absolvované praxe za dobu studia (zprávy z praxe, záznamy 

z hospitací, přípravy na vyučovací hodiny, dokumentace o zařízení, škole, záznamové archy 

pozorování-hospitace),

•	 materiály týkající se zvoleného oboru studia (certifikáty ze seminářů, exkurzí, účast na volnočaso-

vých aktivitách s osobami se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním),

•	 popis profesního vývoje (profesní životopis, eseje, články),

•	 recenze a anotace odborných knih z oblasti speciální pedagogiky,

•	 výpis prostudované odborné literatury z oboru Speciální pedagogika.

Pedagogická praxe souvislá 1 SP4MP_PXS1, SPSMP_PXS1
Příloha č. 7

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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pedagogická praxe souvislá 2 sp4Mp_pXs2, spsMp_pXs2

obor SPZP Speciální pedagogika, SPPU Speciální pedagogika pro učitele

Typ studijního předmětu: povinný

Rozsah studijního předmětu: 3 týdny

Formy výuky studijního předmětu: pedagogická praxe souvislá

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, 2 kredity

Anotace předmětu: Přímá speciálněpedagogická činnost pod vedením fakultního učitele ve školách 

a školských zařízeních dle zvolené specializace. Student si po absolvování předmětu osvojí asistentské 

práce, hospituje u učitelů dle zvolených předmětů nebo třídy, následně po hospitacích provede 15 výstupů 

dle vlastní volby. Seznámí se s tvorbou individuálního vzdělávacího plánu, sleduje metody, které používá 

speciální pedagog při speciálně-pedagogické diagnostice v rámci edukačního procesu.

Požadavky k zápočtu: Odevzdání zprávy o průběhu oborové praxe, vedení deníku pedagogické praxe 

(portfolio) a na jeho podkladě zpracování zprávy o oborové praxi; zprávu, deník pedagogické praxe, pře-

hled hospitací a hodnocení studenta odevzdává student určenému pracovníku katedry.

Přílohy:

1. Dopis pro fakultního učitele

2. Protokol o přijetí studenta na Pedagogickou praxi souvislou 2

3. Pokyny pro Pedagogickou praxi souvislou 2

4. Formulář Hospitace studenta při výkonu pedagogické praxe

5. Formulář Celkové hodnocení studenta po skončení pedagogické praxe (příloha č. 1 manuálu)

6. Dohoda o provedení práce (příloha č. 2 manuálu)
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Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

vzhledem k tomu, že jste byl/a na základě Vašich bohatých pedagogických zkušeností vybrán/a jako 

fakultní učitel/ka, a tedy pověřen/a přímým řízením souvislé pedagogické praxe studentů oboru Speciální 

pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele, dovolujeme si Vás informovat o Vašich právech a povin-

nostech souvisejících s touto náročnou činností. 

Fakultní učitel má právo:

•	 spolurozhodovat o udělení či neudělení zápočtu studentovi,

•	 konzultovat problémy vzniklé v průběhu praxe s metodikem a žádat od fakulty účinnou pomoc,

•	 být za svoji odpovědnou práci honorován na základě řádně vyplněné a odevzdané dohody v přípa-

dě studentů, kteří mají samostatné výstupy pod supervizí učitele.

Povinnosti vyplývající z funkce fakultního učitele spočívají v plnění těchto úkolů:

•	 rozhodovat o počtu náslechů v jednotlivých předmětech a upravovat skladbu předepsaných výstu-

pů dle podmínek školy (viz pokyny pro studenty – předloží student),

•	 poskytovat studentům konzultace v průběhu přípravy na vyučování a provádět kontrolu písemné 

přípravy studentů,

•	 hospitovat při výstupu studenta, provést rozbor hodiny a hodnocení studenta; formulář o hodnoce-

ní studenta slouží jako jeden z podkladů pro udělení (neudělení) zápočtu,

•	 řídit asistentské práce studentů (příprava pomůcek, opravy písemných prací, seznámení s vybave-

ním kabinetů, metodickými materiály apod.).

Student je povinen plnit praxi v délce 3 týdnů a být na škole přítomen po celou dobu vyučování�

Děkujeme za Vaši dosavadní péči věnovanou přípravě budoucích speciálních pedagogů a těšíme se 

na další spolupráci.

 doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

 Katedra speciální pedagogiky PdF MU 

 pipekova@ped.muni.cz

Pedagogická praxe souvislá 2 SP4MP_PXS2, SPSMP_PXS2
Příloha č. 1

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Protokol o přijetí studenta na Pedagogickou praxi souvislou 2

Poskytovatel

se sídlem:

Kontaktní osoba:  ��������������������������������������������������� e-mail: ������������������������������������ tel: ��������������������������

přijímá na praxi studenta:

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

Datum narození: .......................................................................................................................................

Bydliště: ....................................................................................................................................................

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

Praxe proběhne ve dnech:  ......................................................................................................................

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

Školitel:  ....................................................................................................................................................

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

vinnosti 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 důvěr-

nými 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, student odpovídá po-

skytovateli 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 ustano-

vením § 391 odst. 4 zákoníku práce poskytovatel.

V Brně dne:

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

 školitel  garant

  …………………………………………..

  student

Pedagogická praxe souvislá 2 SP4MP_PXS2, SPSMP_PXS2
Příloha č. 2

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Pedagogická praxe souvislá 2 (SP4MP_PXS2, SPSMP_PXS2) 
3� semestr

Pokyny pro Pedagogickou praxi souvislou 2 studentů 2� ročníku navazujícího magisterského studia 
oboru Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele

Pedagogická praxe souvislá 2 proběhne v podzimním semestru akademického roku 
…………………………… od ………………………… do ………………………….

Studenti musí vykonat souvislé pedagogické praxe v rámci navazujícího magisterského studia na ško-
lách pro žáky s mentálním postižením (na ZŠP a ZŠS studenti obou oborů) a na školském poradenském za-
řízení (nejlépe SPC, studenti oboru Speciální pedagogika v rámci Pedagogické praxe souvislé 3). Školské 
a školské poradenské zařízení si student volí dle vlastního výběru, nejlépe v místě svého bydliště.

Studenti jsou povinni:
•	 být na škole po celou dobu vyučování, tj. minimálně 6 hodin,
•	 hospitovat u učitelů jim přidělených nebo u dalších kolegů na škole podle určení vedení školy, a to 

nejméně 4 hodiny denně, následně po hospitacích provést 15 výstupů, přípravy na výstupy 
a rozbor výstupů budou součástí deníku pedagogické praxe, přípravy budou podepsány fakult-
ním učitelem se stručným hodnocením výstupu studenta,

•	 přípravy a rozbory hodin budou využívány v další výuce v tomto semestru,
•	 provádět asistentské práce, opravovat sešity, vykonávat dozory,
•	 seznámit se s chodem pracoviště,
•	 účastnit se porad, třídních schůzek, dalších akcí pořádaných školou,
•	 na souvislé pedagogické praxi je možno uskutečňovat práce spojené s výzkumnou částí diplomové 

práce,
•	 seznámit se s tvorbou individuálního vzdělávacího plánu,
•	 sledovat metody, které používá speciální pedagog při speciálně pedagogické diagnostice,
•	 po skončení praxe odevzdat určenému pracovníkovi vyplněné formuláře, deník pedagogické praxe 

a 2x originál dohody o provedení práce (vytisknuté oboustranně) podepsané fakultním učitelem, 
který praxi vede; učiteli náleží odměna 100 Kč za 1 hodinu provedených rozborů výstupů studenta.

•	 Pro udělení zápočtu pedagogické praxe má student povinnost zúčastnit se úvodního semináře 
k praxím (aktualizovaný termín úvodního semináře na webových stránkách KSP).

•	 Informace o podmínkách praxí jednotlivých oborů a specializací najdete na http://www.ped.muni.
cz/wsedu/: studium, praxe – pokyny prezenční studium.

Pedagogická praxe souvislá 2 SP4MP_PXS2, SPSMP_PXS2
Příloha č. 3

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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sp4m

p_pxs2, spsm
p_pxs2



manuál pro pedagogickou praxi 61

prezenční studium navaZuJící Magisterský prograM i

Hospitace studenta při výkonu pedagogické praxe 

Třída: .................................................................................  Datum: .........................................................

Vyučovací hodina:  ....................................................................................................................................

Počet žáků:  .......................................................................  Skupiny ve třídě: ano ne

Motivace žáků k práci:

Organizace vyučovací hodiny (pomůcky, relaxace, zapojení žáků, přístup učitele, komunikace 
s žáky):

Klima třídy (zapojení žáků, udržení pozornosti, spolupráce mezi žáky, řešení problémových 
situací):

Průběh a náplň vyučovací hodiny:

Hodnocení vyučovací hodiny z pohledu studenta:

Pedagogická praxe souvislá 2 SP4MP_PXS2, SPSMP_PXS2
Příloha č. 4

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Čeho si má student všímat:

•	 pohyb učitele (chodí, sedí, stojí…)

•	 hlas učitele (silný, výrazný, modulace hlasu, nevýrazný, slabý…)

•	 řeč učitele (spisovná, nespisovná, plynulá, hovorová…)

•	 příprava na výuku (učitel ji dodržuje/nedodržuje, improvizuje, příprava má účel, působí neúčelně…)

•	 motivace žáků (funkční, verbální, situační, neúčelná…)

•	 otázky učitele (zjišťovací, připravené, nepřipravené, nahodilé…)

•	 organizace podmínek (připravené pomůcky, vybavenost učebny, nástěnky, obrázky…)

•	 aktivita žáků (třída reaguje / reaguje jednotlivec, žáci nereagují…)

•	 časový plán (učitel ho dodržuje, zbývá mu čas, překračuje, nezvládá…)

•	 hodnocení hodiny (učitel ji hodnotí, nehodnotí, provádí i sebehodnocení…)

•	 závěr hodiny (splnění cíle, hodnocení práce a aktivity třídy, smysluplný závěr hodiny…)

Na co se má student při hospitaci zaměřit:

•	 zda zvolené vyučovací metody byly účelné

•	 jakým způsobem učitel prověřuje vědomosti žáků

•	 jak učitel pracuje s chybou

•	 způsob zápisu na tabuli a do sešitu

•	 jakým způsobem učitel udržuje kázeň a aktivitu žáků

•	 jak reaguje učitel na nepředvídané situace

Co má student sledovat:

•	 způsob komunikace učitel – žák, žák – žák, žák – žáci, učitel – třída 

•	 aktivitu žáků

•	 časový průběh a organizaci hodiny

•	 používané formy a metody práce, motivace, využívání pomůcek

•	 zda učitel používá nové pojmy

•	 reakci žáků na způsob výuky

Pedagogická praxe souvislá 2 SP4MP_PXS2, SPSMP_PXS2
Příloha č. 5

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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pedagogická praxe souvislá 3 sp4Mp_pXs 3

obor spZp speciální pedagogika

Typ studijního předmětu: povinný

Rozsah studijního předmětu: 4 týdny

Formy výuky studijního předmětu: pedagogická praxe souvislá

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, 4 kredity

Anotace předmětu: Přímá speciálněpedagogická a diagnostická činnost pod vedením fakultního učitele 

(speciálního pedagoga), seznámení se s metodami speciálněpedagogické diagnostiky prováděné speci-

álním pedagogem v poradenském zařízení. Student si po absolvování předmětu částečně osvojí metody 

speciálněpedagogické diagnostiky prováděné speciálním pedagogem v poradenském zařízení. 

Požadavky k zápočtu: Odevzdání zprávy o průběhu pedagogické praxe, deníku pedagogické praxe (port-

folio) a hodnocení studenta určenému pracovníku katedry.

pedagogická praxe souvislá 3 spsMp_pXs 3

obor spZp speciální pedagogika

Typ studijního předmětu: povinný

Rozsah studijního předmětu: 4 týdny

Formy výuky studijního předmětu: pedagogická praxe souvislá

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, 4 kredity

Anotace předmětu: Přímá speciálněpedagogická činnost pod vedením fakultního učitele ve školách 

a školských zařízeních dle zvolené specializace. Student si po absolvování předmětu osvojí asistentské 

práce, hospituje u učitelů dle zvolených předmětů nebo třídy, následně po hospitacích provede 10 výstupů 

dle vlastní volby.

Požadavky k zápočtu: Odevzdání zprávy o průběhu pedagogické praxe, deníku pedagogické praxe (port-

folio) a hodnocení studenta určenému pracovníkovi katedry.

Přílohy:

1. Protokol o přijetí studenta na Pedagogickou praxi souvislou 3

2. Dopis pro fakultního učitele

3. Pokyny pro Pedagogickou praxi souvislou 3 – obor Speciální pedagogika

4. Dopis pro fakultního učitele

5. Pokyny pro Pedagogickou praxi souvislou 3 – obor Speciální pedagogika pro učitele

6. Formulář Celkové hodnocení studenta po skončení pedagogické praxe (příloha č. 1 manuálu)

7. Dohoda o provedení práce (příloha č. 2 manuálu)
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Protokol o přijetí studenta na Pedagogickou praxi souvislou 3

Poskytovatel

se sídlem:

Kontaktní osoba:  ��������������������������������������������������� e-mail: ������������������������������������ tel: ��������������������������

přijímá na praxi studenta:

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

Datum narození: .......................................................................................................................................

Bydliště: ....................................................................................................................................................

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

Praxe proběhne ve dnech:  ......................................................................................................................

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

Školitel:  ....................................................................................................................................................

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

vinnosti 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 důvěr-

nými 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, student odpovídá po-

skytovateli 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 ustano-

vením § 391 odst. 4 zákoníku práce poskytovatel.

V Brně dne:

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

 školitel  garant

  …………………………………………..

  student

Pedagogická praxe souvislá 3 SP4MP_PXS 3 + SPSMP_PXS3
Příloha č. 1

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

vzhledem k tomu, že jste byl/a na základě Vašich bohatých pedagogických zkušeností vybrán/a jako 

fakultní učitel/ka, a tedy pověřen/a přímým řízením souvislé pedagogické praxe studentů oboru Speciální 

pedagogika, dovolujeme si Vás informovat o Vašich právech a povinnostech souvisejících s touto nároč-

nou činností. 

Fakultní učitel má právo:

•	 spolurozhodovat o udělení či neudělení zápočtu studentovi,

•	 konzultovat problémy vzniklé v průběhu praxe s metodikem a žádat od fakulty účinnou pomoc,

•	 být za svoji odpovědnou práci honorován na základě řádně vyplněné a odevzdané dohody v přípa-

dě studentů, kteří mají samostatné výstupy pod supervizí učitele.

Povinnosti vyplývající z funkce fakultního učitele spočívají v plnění těchto úkolů:

•	 rozhodovat o počtu náslechů u jednotlivých pracovníků poradenského zařízení a upravovat sklad-

bu předepsaných hospitací pod supervizí poradenského pracovníka (viz pokyny pro studenty – 

předloží student),

•	 poskytovat studentům konzultace v průběhu přípravy na speciálněpedagogickou diagnostiku a pro-

vádět kontrolu písemné přípravy studentů,

•	 hospitovat při speciálněpedagogické diagnostice studenta, provést rozbor a hodnocení studenta; 

formulář o hodnocení studenta slouží jako jeden z podkladů pro udělení (neudělení) zápočtu,

•	 řídit další práce studentů v poradenském zařízení. 

Student je povinen plnit praxi v délce 4 týdnů a být přítomen na poradenském pracovišti dle pokynů 

fakultního učitele�

Děkujeme za Vaši dosavadní péči věnovanou přípravě budoucích speciálních pedagogů a těšíme se 

na další spolupráci.

 doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

 Katedra speciální pedagogiky PdF MU 

 pipekova@ped.muni.cz

Pedagogická praxe souvislá 3 SP4MP_PXS 3
Příloha č. 2

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Pedagogická praxe souvislá 3 (SP4MP_PXS3) 4� semestr

Pokyny pro Pedagogickou praxi souvislou 3 studentů 2� ročníku navazujícího magisterského studia 

oboru Speciální pedagogika 

Pedagogická praxe souvislá 3 proběhne v jarním semestru akademického roku 

…………………………… od ………………………… do ………………………….

Studenti vykonávají souvislou pedagogickou praxi na poradenských pracovištích speciálních škol, 

ve speciálněpedagogických centrech, pedagogicko-psychologických poradnách, v střediscích rané péče, 

nejlépe v místě svého bydliště. 

Studenti jsou povinni:

•	 být na pracovišti nejméně 6 hodin denně, 

•	 seznámit se s chodem pracoviště a úkoly jednotlivých poradenských pracovníků,

•	 sledovat práci speciálního pedagoga, cíleně hospitovat nejméně 15 hodin,

•	 sledovat metody, které používá speciální pedagog při speciálněpedagogické diagnostice, ve zprávě 

z praxe popsat tyto metody,

•	 po skončení hospitací provést pod supervizí poradenského pracovníka speciálněpedagogickou dia-

gnostiku dvou klientů, tu přesně popsat v deníku praxe (5 hodin na jednoho klienta – celkem 10 

hodin, odměna za supervizi studenta 100 Kč za 1 hodinu),

•	 po skončení praxe odevzdat určenému pracovníkovi katedry hodnocení studenta, zprávu o sou-

vislé praxi, dohodu o provedení práce (2x originál), deník pedagogické praxe (portfolio praxí) 

za studium, který bude student prezentovat při státní závěrečné zkoušce.

•	 Pro udělení zápočtu pedagogické praxe má student povinnost zúčastnit se úvodního semináře 

k praxím (aktualizovaný termín úvodního semináře na webových stránkách KSP).

•	 Informace o podmínkách praxí jednotlivých oborů a specializací najdete na http://www.ped.muni.

cz/wsedu/: studium, praxe – pokyny prezenční studium.

Pedagogická praxe souvislá 3 SP4MP_PXS 3
Příloha č. 3

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu

pedagogická praxe souvislá 3 
sp4m

p_pxs 3
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Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

vzhledem k tomu, že jste byl/a na základě Vašich bohatých pedagogických zkušeností vybrán/a jako 

fakultní učitel/ka, a tedy pověřen/a přímým řízením souvislé pedagogické praxe studentů oboru Speciální 

pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele, dovolujeme si Vás informovat o Vašich právech a povin-

nostech souvisejících s touto náročnou činností. 

Fakultní učitel má právo:

•	 spolurozhodovat o udělení či neudělení zápočtu studentovi,

•	 konzultovat problémy vzniklé v průběhu praxe s metodikem a žádat od fakulty účinnou pomoc,

•	 být za svoji odpovědnou práci honorován na základě řádně vyplněné a odevzdané dohody v přípa-

dě studentů, kteří mají samostatné výstupy pod supervizí učitele.

Povinnosti vyplývající z funkce fakultního učitele spočívají v plnění těchto úkolů:

•	 rozhodovat o počtu náslechů v jednotlivých předmětech a upravovat skladbu předepsaných výstu-

pů dle podmínek školy (viz pokyny pro studenty – předloží student),

•	 poskytovat studentům konzultace v průběhu přípravy na vyučování a provádět kontrolu písemné 

přípravy studentů,

•	 hospitovat při výstupu studenta, provést rozbor hodiny a hodnocení studenta; formulář o hodnoce-

ní studenta slouží jako jeden z podkladů pro udělení (neudělení) zápočtu,

•	 řídit asistentské práce studentů (příprava pomůcek, opravy písemných prací, seznámení s vybave-

ním kabinetů, metodickými materiály apod.).

Student je povinen plnit praxi v délce 4 týdnů a být na škole přítomen po celou dobu vyučování.

Děkujeme za Vaši dosavadní péči věnovanou přípravě budoucích speciálních pedagogů a těšíme se 

na další spolupráci.

 doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

 Katedra speciální pedagogiky PdF MU 

 pipekova@ped.muni.cz

Pedagogická praxe souvislá 3 SPSMP_PXS 3
Příloha č. 4

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Pedagogická praxe souvislá 3 (SPSMP_PXS3) 4� semestr

Pokyny pro Pedagogickou praxi souvislou 3 studentů 2� ročníku navazujícího magisterského studia 

oboru Speciální pedagogika pro učitele

Pedagogická praxe souvislá 3 proběhne v jarním semestru akademického roku 

……………………………od…………………………do………………………….

Studenti vykonávají souvislou pedagogickou praxi na školách pro žáky s mentálním postižením (ZŠP 

a ZŠS) dle vlastního výběru, nejlépe v místě svého bydliště. 

Studenti jsou povinni:

•	 být na škole po celou dobu vyučování,

•	 seznámit se s chodem pracoviště,

•	 hospitovat u učitelů jim přidělených nebo u dalších kolegů ve škole podle určení vedení školy, a to 

nejméně celkem 10 hodin ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a Člověk a zdraví, následně 

po hospitacích provést 10 výstupů ze zvolených předmětů; záznamy z hospitací, přípravy 

a rozbor výstupů budou součástí deníku pedagogické praxe (učiteli náleží odměna za provede-

ný rozbor přípravy na vyučovací hodinu a rozbor výstupu studenta ve výši 100 Kč za 1 vyučovací 

hodinu),

•	 provádět asistentské práce, opravovat sešity, vykonávat dozory,

•	 účastnit se porad, třídních schůzek, dalších akcí pořádaných školou,

•	 sledovat metody, které používá speciální pedagog při speciálněpedagogické diagnostice,

•	 po skončení praxe odevzdat určenému pracovníkovi vyplněné hodnocení studenta, zprávu z pra-

xe, deník pedagogické praxe (portfolio praxí) a 2x originál dohody o provedení práce (vytisknu-

té oboustranně) podepsané fakultním učitelem, který praxi vede; učiteli náleží odměna 100 Kč 

za 1 hodinu provedených rozborů výstupů studenta.

•	 Pro udělení zápočtu pedagogické praxe má student povinnost zúčastnit se úvodního semináře 

k praxím (aktualizovaný termín úvodního semináře na webových stránkách KSP).

•	 Informace o podmínkách praxí jednotlivých oborů a specializací najdete na http://www.ped.muni.

cz/wsedu/: studium, praxe – pokyny prezenční studium.

Pedagogická praxe souvislá 3 SPSMP_PXS 3
Příloha č. 5

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu

pedagogická praxe souvislá 3 
spsm

p_pxs 3
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N-ZS Učitelství pro základní školy 

Učitelství pro základní školy / kombinace oborů

SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ

N-SS Učitelství pro střední školy

Učitelství pro střední školy / kombinace oborů

SP2S Speciální pedagogika

kód název předmětu počet 
kreditů

rozsah 
výuky zakončení rok semestr

sz2mp_ipx1 individuální výuková praxe 1 30 hodin z 1 1 volit.*

sp7mp_vpx1 výuková praxe 1 3 1 týden z 1 1 povin.

sz2mp_ipx1 individuální výuková praxe 1 30 hodin z 1 2 volit.*

sp7mp_vpx2 výuková praxe 2 3 *1 z 1 2 povin.

sp7mp_vpx3 výuková praxe 3 3 4 týdny z 2 3 povin.

* individuální výuková praxe je součástí společného základu

* 1 průběžná praxe probíhá celý semestr v pátek
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individuální výuková praxe sZ2Mp_ipx1 – společný základ

Typ studijního předmětu: volitelný

Rozsah studijního předmětu: 30 hodin aktivní práce s žáky za semestr

Formy výuky studijního předmětu: individuální výuková praxe

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, 1 kredit

Anotace předmětu: Individuální pedagogická praxe = individuální aktivita studenta. Praxe může být 

vykonávána na školách zvolených studentem a schválených garantem pedagogické praxe, kde student 

vykonává činnosti asistenta pedagoga, případně povinnosti učitele podle doporučení vedoucího učitele 

pedagogické praxe. Studenti v rámci této praxe získávají počáteční empirickou orientaci v práci s žáky 

ve škole, což vede k pochopení a utvrzení jejich profesní orientace a motivace pro výchovu a vzdělávání 

a k vytváření komplexní (racionální, dovednostní) představy o učitelské profesi (praxe se uskutečňuje jako 

asistentská práce, náslechy a další aktivity ve škole). Zahrnuje celkem 30 hodin aktivní práce. Student si 

po dobu individuální pedagogické praxe vede pedagogický deník, do kterého chronologicky zaznamenává 

údaje o vlastních aktivitách s žáky a jejich hodnocení (plánování, průběh, výsledky pozorování, výsledky 

vlastní pedagogické činnosti na pedagogické praxi). 

Úkoly: 1) Sestavte plán své činnosti s žáky, uvědomte si, čeho chcete dosáhnout. 2) Skupina žáků je 

na počátku práce s nimi pro Vás neznámá; získejte informace o jednotlivých členech a vyhodnoťte je. 

3) Sledujte projevy nepozornosti a nekázně žáků a zjistěte jejich příčiny. 4) Sledujte zvláště nápadné žáky, 

zjistěte a zaznamenejte, proč a v čem se liší od ostatních. 

Požadavky k zápočtu: Zápočet student obdrží v zápočtovém týdnu u garanta této praxe po předložení 

deníku pedagogické praxe a potvrzení o prováděných činnostech a jejich časovém rozsahu od vedoucího 

organizace, instituce či základní školy.

individuální výuková praxe 
sz2m

p_ipx1 – společný základ
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výuková praxe 1 sp7Mp_vpX1

Učitelství pro základní školy / kombinace oborů

SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ 

Učitelství pro střední školy / kombinace oborů 

SP2S Speciální pedagogika

Typ studijního předmětu: povinný

Rozsah studijního předmětu: 1 týden

Formy výuky studijního předmětu: výuková praxe souvislá

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, 3 kredity

Anotace předmětu: Přímá speciálněpedagogická činnost pod vedením fakultního učitele ve školách 

a školských zařízeních dle zvolené specializace a druhého předmětu. Student si po absolvování předmětu 

osvojí asistentské práce pod vedením fakultního učitele ve speciálních školách a školských zařízeních dle 

zvolené specializace. Součástí praxe je provést 10 hodin náslechů v hodinách dle druhého oboru studia. 

Požadavky k zápočtu: Odevzdání zprávy o průběhu oborové praxe, vést deník pedagogické praxe (port-

folio) a na jeho podkladě zpracovat zprávu o oborové praxi; zprávu, deník pedagogické praxe, přehled 

hospitací a hodnocení studenta odevzdat určenému pracovníku katedry.

Přílohy:

1. Dopis pro fakultního učitele

2. Protokol o přijetí studenta na Výukovou praxi 1

3. Pokyny pro Výukovou praxi 1

4. Formulář Hospitace studenta při výkonu pedagogické praxe

5. Formulář Celkové hodnocení studenta po skončení pedagogické praxe (příloha č. 1 manuálu)

6. Dohoda o provedení práce (příloha č. 2 manuálu)
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Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

vzhledem k tomu, že jste byl/a na základě Vašich bohatých pedagogických zkušeností vybrán/a jako 

fakultní učitel/ka, a tedy pověřen/a přímým řízením souvislé výukové praxe studentů oboru n-ZS Učitelství 

pro základní školy / kombinace oborů, SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ a oboru n-SS Učitelství 

pro střední školy / kombinace oborů SP2S Speciální pedagogika, dovolujeme si Vás informovat o Vašich 

právech a povinnostech souvisejících s touto náročnou činností. 

Fakultní učitel má právo:

•	 spolurozhodovat o udělení či neudělení zápočtu studentovi,

•	 konzultovat problémy vzniklé v průběhu praxe s metodikem a žádat od fakulty účinnou pomoc,

•	 být za svoji odpovědnou práci honorován na základě řádně vyplněné a odevzdané dohody v přípa-

dě studentů, kteří mají samostatné výstupy pod supervizí učitele.

Povinnosti vyplývající z funkce fakultního učitele spočívají v plnění těchto úkolů:

•	 rozhodovat o počtu náslechů v jednotlivých předmětech a upravovat skladbu předepsaných výstu-

pů dle podmínek školy (viz pokyny pro studenty – předloží student),

•	 poskytovat studentům konzultace v průběhu přípravy na vyučování a provádět kontrolu písemné 

přípravy studentů,

•	 hospitovat při výstupu studenta, provést rozbor hodiny a hodnocení studenta; formulář o hodnoce-

ní studenta slouží jako jeden z podkladů pro udělení (neudělení) zápočtu,

•	 řídit asistentské práce studentů (příprava pomůcek, opravy písemných prací, seznámení s vybave-

ním kabinetů, metodickými materiály apod.).

Student je povinen plnit praxi v délce 1 týdne a být na škole přítomen po celou dobu vyučování�

Děkujeme za Vaši dosavadní péči věnovanou přípravě budoucích speciálních pedagogů a těšíme se 

na další spolupráci.

 doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

 Katedra speciální pedagogiky PdF MU 

 pipekova@ped.muni.cz

Výuková praxe 1 SP7MP_VPX1
Příloha č. 1

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu

výuková praxe 1 
sp7m

p_vpx1
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Protokol o přijetí studenta na Výukovou praxi 1

Poskytovatel

se sídlem:

Kontaktní osoba:  ��������������������������������������������������� e-mail: ������������������������������������ tel: ��������������������������

přijímá na praxi studenta:

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

Datum narození: .......................................................................................................................................

Bydliště: ....................................................................................................................................................

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

Praxe proběhne ve dnech:  ......................................................................................................................

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

Školitel:  ....................................................................................................................................................

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

vinnosti 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 důvěr-

nými 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, student odpovídá po-

skytovateli 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 ustano-

vením § 391 odst. 4 zákoníku práce poskytovatel.

V Brně dne:

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

 školitel  garant

  …………………………………………..

  student

Výuková praxe 1 SP7MP_VPX1
Příloha č. 2

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Výuková praxe 1 (SP7MP_VPX1) 1� semestr

Pokyny pro Výukovou praxi 1 studentů 1� ročníku navazujícího magisterského studia obo-

ru n-ZS Učitelství pro základní školy / kombinace oborů, SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ  

a 1. ročníku n-SS Učitelství pro střední školy  / kombinace oborů SP2S Speciální pedagogika

Výuková praxe 1 proběhne v podzimním semestru akademického roku 

……………………………od…………………………do………………………….

Studenti vykonávají souvislou výukovou praxi na školách pro žáky s mentálním postižením (ZŠP, 

ZŠS, OU, PrŠ) dle vlastního výběru, nejlépe v místě svého bydliště. 

Studenti jsou povinni:

•	 být na pracovišti denně 5 hodin,

•	 seznámit se s chodem pracoviště, 

•	 provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod vedením fakultního učitele,

•	 sledovat metody práce učitele s žáky,

•	 seznámit se s dokumentací třídního učitele týkající se jednotlivých žáků, třídní knihy atd.,

•	 provést 6 hodin hospitací a 6 hodin výstupů dle aprobačního předmětu pod vedením určeného 

učitele a po prokonzultování písemné přípravy studenta na tyto výstupy, záznamy z hospitací; pří-

pravy na 6 hodin výstupů budou součástí deníku pedagogické praxe, přípravy budou podepsány 

fakultním učitelem se stručným hodnocením výstupu studenta,

•	 o průběhu výukové praxe vést deník pedagogické praxe (portfolio) a na jeho podkladě zpracovat 

zprávu o výukové praxi,

•	 po skončení praxe odevzdat určenému pracovníkovi vyplněné hodnocení studenta, zprávu z pra-

xe, deník pedagogické praxe (portfolio praxí) a 2x originál dohody o provedení práce (vytisknu-

té oboustranně) podepsané fakultním učitelem, který praxi vede; učiteli náleží odměna 100 Kč 

za 1 hodinu provedených rozborů výstupů studenta.

•	 Pro udělení zápočtu výukové praxe má student povinnost zúčastnit se úvodního semináře 

k praxím (aktualizovaný termín úvodního semináře na webových stránkách KSP).

•	 Informace o podmínkách praxí jednotlivých oborů a specializací najdete na http://www.ped.muni.

cz/wsedu/: studium, praxe – pokyny prezenční studium.

Výuková praxe 1 SP7MP_VPX1
Příloha č. 3

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Hospitace studenta při výkonu pedagogické praxe 

Třída: .................................................................................  Datum: .........................................................

Vyučovací hodina:  ....................................................................................................................................

Počet žáků:  .......................................................................  Skupiny ve třídě: ano ne

Motivace žáků k práci:

Organizace vyučovací hodiny (pomůcky, relaxace, zapojení žáků, přístup učitele, komunikace 
s žáky):

Klima třídy (zapojení žáků, udržení pozornosti, spolupráce mezi žáky, řešení problémových 
situací):

Průběh a náplň vyučovací hodiny:

Hodnocení vyučovací hodiny z pohledu studenta:

Výuková praxe 1 SP7MP_VPX1
Příloha č. 4

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Čeho si má student všímat:

•	 pohyb učitele (chodí, sedí, stojí…)

•	 hlas učitele (silný, výrazný, modulace hlasu, nevýrazný, slabý…)

•	 řeč učitele (spisovná, nespisovná, plynulá, hovorová…)

•	 příprava na výuku (učitel ji dodržuje/nedodržuje, improvizuje, příprava má účel, působí neúčelně…)

•	 motivace žáků (funkční, verbální, situační, neúčelná…)

•	 otázky učitele (zjišťovací, připravené, nepřipravené, nahodilé…)

•	 organizace podmínek (připravené pomůcky, vybavenost učebny, nástěnky, obrázky…)

•	 aktivita žáků (třída reaguje / reaguje jednotlivec, žáci nereagují…)

•	 časový plán (učitel ho dodržuje, zbývá mu čas, překračuje, nezvládá…)

•	 hodnocení hodiny (učitel ji hodnotí, nehodnotí, provádí i sebehodnocení…)

•	 závěr hodiny (splnění cíle, hodnocení práce a aktivity třídy, smysluplný závěr hodiny…)

Na co se má student při hospitaci zaměřit:

•	 zda zvolené vyučovací metody byly účelné

•	 jakým způsobem učitel prověřuje vědomosti žáků

•	 jak učitel pracuje s chybou

•	 způsob zápisu na tabuli a do sešitu

•	 jakým způsobem učitel udržuje kázeň a aktivitu žáků

•	 jak reaguje učitel na nepředvídané situace

Co má student sledovat:

•	 způsob komunikace učitel – žák, žák – žák, žák – žáci, učitel – třída 

•	 aktivitu žáků

•	 časový průběh a organizaci hodiny

•	 používané formy a metody práce, motivace, využívání pomůcek

•	 zda učitel používá nové pojmy

•	 reakci žáků na způsob výuky

Výuková praxe 1 SP7MP_VPX1
Příloha č. 5

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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výuková praxe 2 sp7Mp_vpX2

Učitelství pro základní školy / kombinace oborů

SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ 

Učitelství pro střední školy / kombinace oborů 

SP2S Speciální pedagogika

Typ studijního předmětu: povinný

Rozsah studijního předmětu: celý semestr jeden den v týdnu, určen pátek

Formy výuky studijního předmětu: výuková praxe průběžná

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, 3 kredity

Anotace předmětu: Přímá speciálněpedagogická činnost pod vedením fakultního učitele ve školách 

a školských zařízeních dle zvolené specializace a druhého předmětu. Student si po absolvování předmětu 

osvojí asistentské práce pod vedením fakultního učitele ve speciálních školách a školských zařízeních dle 

zvolené specializace. Součástí praxe je provést 10 hodin náslechů v hodinách dle druhého oboru studia. 

Požadavky k zápočtu: Odevzdání zprávy o průběhu oborové praxe, vést deník pedagogické praxe (port-

folio) a na jeho podkladě zpracovat zprávu o oborové praxi; zprávu, deník pedagogické praxe, přehled 

hospitací a hodnocení studenta odevzdat určenému pracovníku katedry.

Přílohy:

1. Dopis pro fakultního učitele

2. Protokol o přijetí studenta na Výukovou praxi 2

3. Pokyny pro Výukovou praxi 2

4. Formulář Hospitace studenta při výkonu pedagogické praxe

5. Formulář Celkové hodnocení studenta po skončení pedagogické praxe (příloha č. 1 manuálu)

6. Dohoda o provedení práce (příloha č. 2 manuálu)
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Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

vzhledem k tomu, že jste byl/a na základě Vašich bohatých pedagogických zkušeností vybrán/a 

jako fakultní učitel/ka, a tedy pověřen/a přímým řízením průběžné výukové praxe studentů oboru n-ZS 

Učitelství pro základní školy / kombinace oborů, SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ a oboru n-SS 

Učitelství pro střední školy / kombinace oborů SP2S Speciální pedagogika, dovolujeme si Vás informovat 

o Vašich právech a povinnostech souvisejících s touto náročnou činností. 

Fakultní učitel má právo:

•	 spolurozhodovat o udělení či neudělení zápočtu studentovi,

•	 konzultovat problémy vzniklé v průběhu praxe s metodikem a žádat od fakulty účinnou pomoc,

•	 být za svoji odpovědnou práci honorován na základě řádně vyplněné a odevzdané dohody v přípa-

dě studentů, kteří mají samostatné výstupy pod supervizí učitele.

Povinnosti vyplývající z funkce fakultního učitele spočívají v plnění těchto úkolů:

•	 rozhodovat o počtu náslechů v jednotlivých předmětech a upravovat skladbu předepsaných výstu-

pů dle podmínek školy (viz pokyny pro studenty – předloží student),

•	 poskytovat studentům konzultace v průběhu přípravy na vyučování a provádět kontrolu písemné 

přípravy studentů,

•	 hospitovat při výstupu studenta, provést rozbor hodiny a hodnocení studenta; formulář o hodnoce-

ní studenta slouží jako jeden z podkladů pro udělení (neudělení) zápočtu,

•	 řídit asistentské práce studentů (příprava pomůcek, opravy písemných prací, seznámení s vybave-

ním kabinetů, metodickými materiály apod.).

Student je povinen být na pracovišti 4 hodiny týdně (pátek je určen k provádění průběžných praxí)�

Děkujeme za Vaši dosavadní péči věnovanou přípravě budoucích speciálních pedagogů a těšíme se 

na další spolupráci.

 doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

 Katedra speciální pedagogiky PdF MU 

 pipekova@ped.muni.cz

Výuková praxe 2 SP7MP_VPX2
Příloha č. 1

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Protokol o přijetí studenta na Výukovou praxi 2

Poskytovatel

se sídlem:

Kontaktní osoba:  ��������������������������������������������������� e-mail: ������������������������������������ tel: ��������������������������

přijímá na praxi studenta:

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

Datum narození: .......................................................................................................................................

Bydliště: ....................................................................................................................................................

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

Praxe proběhne ve dnech:  ......................................................................................................................

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

Školitel:  ....................................................................................................................................................

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

vinnosti 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 důvěr-

nými 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, student odpovídá po-

skytovateli 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 ustano-

vením § 391 odst. 4 zákoníku práce poskytovatel.

V Brně dne:

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

 školitel  garant

  …………………………………………..

  student

Výuková praxe 2 SP7MP_VPX2
Příloha č. 2

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Výuková praxe 2 (SP7MP_VPX2) 2� semestr

Pokyny pro Výukovou praxi 2 studentů 1� ročníku navazujícího magisterského studia obo-

ru n-ZS Učitelství pro základní školy / kombinace oborů, SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ  

a 1. ročníku n-SS Učitelství pro střední školy / kombinace oborů SP2S Speciální pedagogika

Výuková praxe 2 proběhne v jarním semestru akademického roku …………………………… 

od ………………………… do ………………………… každý pátek v počtu 4 hodin�

Studenti vykonávají Výukovou praxi 2 na speciálních školách psychopedického zaměření (základní 

škola praktická, základní škola speciální, odborné učiliště, praktická škola) dle vlastního výběru.

Studenti jsou povinni:

•	 být na škole každý pátek 4 hodiny, účastnit se výuky (hospitovat v hodinách) a dalších činností pod 

vedením fakultního učitele,

•	 seznámit se s chodem pracoviště,

•	 seznámit se se základní dokumentací žáka speciální školy,

•	 provést 6 hodin hospitací a 6 hodin výstupů dle aprobačního předmětu pod vedením určeného 

učitele a po prokonzultování písemné přípravy studenta na tyto výstupy, záznamy z hospitací, pří-

pravy na 6 hodin výstupů budou součástí deníku pedagogické praxe, přípravy budou podepsány 

fakultním učitelem se stručným hodnocením výstupu studenta,

•	 o průběhu výukové praxe vést deník pedagogické praxe (portfolio) a na jeho podkladě zpracovat 

zprávu o výukové praxi,

•	 po skončení praxe odevzdat určenému pracovníkovi vyplněné hodnocení studenta, zprávu z pra-

xe, deník pedagogické praxe (portfolio praxí) a 2x originál dohody o provedení práce (vytisknu-

té oboustranně) podepsané fakultním učitelem, který praxi vede; učiteli náleží odměna 100 Kč 

za 1 hodinu provedených rozborů výstupů studenta.

•	 Pro udělení zápočtu výukové praxe má student povinnost zúčastnit se úvodního semináře 

k praxím (aktualizovaný termín úvodního semináře na webových stránkách KSP).

•	 Informace o podmínkách praxí jednotlivých oborů a specializací najdete na http://www.ped.muni.

cz/wsedu/: studium, praxe – pokyny prezenční studium.

Výuková praxe 2 SP7MP_VPX2
Příloha č. 3

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Hospitace studenta při výkonu pedagogické praxe 

Třída: .................................................................................  Datum: .........................................................

Vyučovací hodina:  ....................................................................................................................................

Počet žáků:  .......................................................................  Skupiny ve třídě: ano ne

Motivace žáků k práci:

Organizace vyučovací hodiny (pomůcky, relaxace, zapojení žáků, přístup učitele, komunikace 
s žáky):

Klima třídy (zapojení žáků, udržení pozornosti, spolupráce mezi žáky, řešení problémových 
situací):

Průběh a náplň vyučovací hodiny:

Hodnocení vyučovací hodiny z pohledu studenta:

Výuková praxe 2 SP7MP_VPX2
Příloha č. 4

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Čeho si má student všímat:

•	 pohyb učitele (chodí, sedí, stojí…)

•	 hlas učitele (silný, výrazný, modulace hlasu, nevýrazný, slabý…)

•	 řeč učitele (spisovná, nespisovná, plynulá, hovorová…)

•	 příprava na výuku (učitel ji dodržuje/nedodržuje, improvizuje, příprava má účel, působí neúčelně…)

•	 motivace žáků (funkční, verbální, situační, neúčelná…)

•	 otázky učitele (zjišťovací, připravené, nepřipravené, nahodilé…)

•	 organizace podmínek (připravené pomůcky, vybavenost učebny, nástěnky, obrázky…)

•	 aktivita žáků (třída reaguje / reaguje jednotlivec, žáci nereagují…)

•	 časový plán (učitel ho dodržuje, zbývá mu čas, překračuje, nezvládá…)

•	 hodnocení hodiny (učitel ji hodnotí, nehodnotí, provádí i sebehodnocení…)

•	 závěr hodiny (splnění cíle, hodnocení práce a aktivity třídy, smysluplný závěr hodiny…)

Na co se má student při hospitaci zaměřit:

•	 zda zvolené vyučovací metody byly účelné

•	 jakým způsobem učitel prověřuje vědomosti žáků

•	 jak učitel pracuje s chybou

•	 způsob zápisu na tabuli a do sešitu

•	 jakým způsobem učitel udržuje kázeň a aktivitu žáků

•	 jak reaguje učitel na nepředvídané situace

Co má student sledovat:

•	 způsob komunikace učitel – žák, žák – žák, žák – žáci, učitel – třída 

•	 aktivitu žáků

•	 časový průběh a organizaci hodiny

•	 používané formy a metody práce, motivace, využívání pomůcek

•	 zda učitel používá nové pojmy

•	 reakci žáků na způsob výuky

Výuková praxe 2 SP7MP_VPX2
Příloha č. 5

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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výuková praxe 3 sp7Mp_vpX3

Učitelství pro základní školy / kombinace oborů

SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ 

Učitelství pro střední školy / kombinace oborů 

SP2S Speciální pedagogika

Typ studijního předmětu: povinný

Rozsah studijního předmětu: 4 týdny

Formy výuky studijního předmětu: výuková praxe souvislá

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, 3 kredity

Anotace předmětu: Přímá speciálněpedagogická činnost pod vedením fakultního učitele ve školách 

a školských zařízeních dle zvolené specializace a druhého předmětu. Student si po absolvování předmětu 

osvojí asistentské práce pod vedením fakultního učitele ve speciálních školách a školských zařízeních dle 

zvolené specializace. Součástí praxe je provést 10 hodin náslechů v hodinách dle druhého oboru studia. 

Požadavky k zápočtu: Odevzdání zprávy o průběhu oborové praxe, vést deník pedagogické praxe (port-

folio) a na jeho podkladě zpracovat zprávu o oborové praxi; zprávu, deník pedagogické praxe, přehled 

hospitací a hodnocení studenta odevzdat určenému pracovníku katedry.

Přílohy:

1. Dopis pro fakultního učitele

2. Protokol o přijetí studenta na Výukovou praxi 2

3. Pokyny pro Výukovou praxi 2

4. Formulář Hospitace studenta při výkonu pedagogické praxe

5. Formulář Celkové hodnocení studenta po skončení pedagogické praxe (příloha č. 1 manuálu)

6. Dohoda o provedení práce (příloha č. 2 manuálu)

vý
uk

ov
á 

pr
ax

e 
3 

sp
7m

p_
vp

x3



84 manuál pro pedagogickou praxi

prezenční studium navaZuJící Magisterský prograMi

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

vzhledem k tomu, že jste byl/a na základě Vašich bohatých pedagogických zkušeností vybrán/a 

jako fakultní učitel/ka, a tedy pověřen/a přímým řízením souvislé výukové praxe studentů oboru n-ZS 

Učitelství pro základní školy / kombinace oborů, SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ a 1. ročníku 

n-SS Učitelství pro střední školy / kombinace oborů SP2S Speciální pedagogika, dovolujeme si Vás infor-

movat o Vašich právech a povinnostech souvisejících s touto náročnou činností. 

Fakultní učitel má právo:

•	 spolurozhodovat o udělení či neudělení zápočtu studentovi,

•	 konzultovat problémy vzniklé v průběhu praxe s metodikem a žádat od fakulty účinnou pomoc,

•	 být za svoji odpovědnou práci honorován na základě řádně vyplněné a odevzdané dohody v přípa-

dě studentů, kteří mají samostatné výstupy pod supervizí učitele.

Povinnosti vyplývající z funkce fakultního učitele spočívají v plnění těchto úkolů:

•	 rozhodovat o počtu náslechů v jednotlivých předmětech a upravovat skladbu předepsaných výstu-

pů dle podmínek školy (viz pokyny pro studenty – předloží student),

•	 poskytovat studentům konzultace v průběhu přípravy na vyučování a provádět kontrolu písemné 

přípravy studentů,

•	 hospitovat při výstupu studenta, provést rozbor hodiny a hodnocení studenta; formulář o hodnoce-

ní studenta slouží jako jeden z podkladů pro udělení (neudělení) zápočtu,

•	 řídit asistentské práce studentů (příprava pomůcek, opravy písemných prací, seznámení s vybave-

ním kabinetů, metodickými materiály apod.).

Student je povinen plnit praxi v délce 4 týdnů a být na škole přítomen po celou dobu vyučování�

Děkujeme za Vaši dosavadní péči věnovanou přípravě budoucích speciálních pedagogů a těšíme se 

na další spolupráci.

 doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.

 Katedra speciální pedagogiky PdF MU 

 pipekova@ped.muni.cz

Výuková praxe 3 SP7MP_VPX3
Příloha č. 1

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Protokol o přijetí studenta na Výukovou praxi 3

Poskytovatel

se sídlem:

Kontaktní osoba:  ��������������������������������������������������� e-mail: ������������������������������������ tel: ��������������������������

přijímá na praxi studenta:

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

Datum narození: .......................................................................................................................................

Bydliště: ....................................................................................................................................................

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

Praxe proběhne ve dnech:  ......................................................................................................................

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

Školitel:  ....................................................................................................................................................

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

vinnosti 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 důvěr-

nými 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, student odpovídá po-

skytovateli 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 ustano-

vením § 391 odst. 4 zákoníku práce poskytovatel.

V Brně dne:

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

 školitel  garant

  …………………………………………..

  student

Výuková praxe 3 SP7MP_VPX3
Příloha č. 2

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Výuková praxe 3 (SP7MP_VPX3) 3� semestr

Pokyny pro Výukovou praxi 3 studentů 2� ročníku navazujícího magisterského studia oboru n-ZS 
Učitelství pro základní školy / kombinace oborů, SP2 Učitelství speciální pedagogiky pro ZŠ a 1. ročníku 
n-SS Učitelství pro střední školy / kombinace oborů SP2S Speciální pedagogika

Výuková praxe 3 proběhne v podzimním semestru akademického roku …………………………… 
od ………………………… do ………………………… každý pátek v počtu 4 hodin�

Studenti vykonávají Výukovou praxi 3 na speciálních školách psychopedického zaměření (základní 
škola praktická, základní škola speciální, odborné učiliště, praktická škola) dle vlastního výběru, nejlépe 
v místě svého bydliště.

Studenti jsou povinni:
•	 být na škole po celou dobu vyučování, minimálně 6 hodin,
•	 seznámit se s chodem pracoviště,
•	 seznámit se se základní dokumentací žáka speciální školy,
•	 provádět asistentské práce, opravovat sešity, vykonávat dozory,
•	 účastnit se porad, třídních schůzek, dalších akcí pořádaných školou,
•	 na souvislé pedagogické praxi je možno uskutečňovat práce spojené s výzkumnou částí diplomové práce,
•	 seznámit se s obsahem a tvorbou individuálního vzdělávacího plánu,
•	 sledovat metody, které používá speciální pedagog při speciálněpedagogické diagnostice,
•	 provést 6 hodin hospitací a 6 hodin výstupů z druhého aprobačního předmětu pod vedením urče-

ného učitele a po prokonzultování písemné přípravy studenta na tyto výstupy, záznamy z hospitací; 
přípravy na 6 hodin výstupů budou součástí deníku pedagogické praxe, přípravy budou podepsány 
fakultním učitelem se stručným hodnocením výstupu studenta,

•	 o	průběhu výukové praxe vést deník pedagogické praxe (portfolio) a na jeho podkladě zpracovat 
zprávu o výukové praxi,

•	 po skončení praxe odevzdat určenému pracovníkovi vyplněné hodnocení studenta, zprávu z pra-
xe, deník pedagogické praxe (portfolio praxí) a 2x originál dohody o provedení práce (vytisknu-
té oboustranně) podepsané fakultním učitelem, který praxi vede; učiteli náleží odměna 100 Kč 
za 1 hodinu provedených rozborů výstupů studenta.

•	 Pro udělení zápočtu výukové praxe má student povinnost zúčastnit se úvodního semináře 
k praxím (aktualizovaný termín úvodního semináře na webových stránkách KSP).

•	 Informace o podmínkách praxí jednotlivých oborů a specializací najdete na http://www.ped.muni.

cz/wsedu/: studium, praxe – pokyny prezenční studium.

Výuková praxe 3 SP7MP_VPX3
Příloha č. 3

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Hospitace studenta při výkonu pedagogické praxe 

Třída: .................................................................................  Datum: .........................................................

Vyučovací hodina:  ....................................................................................................................................

Počet žáků:  .......................................................................  Skupiny ve třídě: ano ne

Motivace žáků k práci:

Organizace vyučovací hodiny (pomůcky, relaxace, zapojení žáků, přístup učitele, komunikace 
s žáky):

Klima třídy (zapojení žáků, udržení pozornosti, spolupráce mezi žáky, řešení problémových 
situací):

Průběh a náplň vyučovací hodiny:

Hodnocení vyučovací hodiny z pohledu studenta:

Výuková praxe 3 SP7MP_VPX3
Příloha č. 4

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Čeho si má student všímat:

•	 pohyb učitele (chodí, sedí, stojí…)

•	 hlas učitele (silný, výrazný, modulace hlasu, nevýrazný, slabý…)

•	 řeč učitele (spisovná, nespisovná, plynulá, hovorová…)

•	 příprava na výuku (učitel ji dodržuje/nedodržuje, improvizuje, příprava má účel, působí neúčelně…)

•	 motivace žáků (funkční, verbální, situační, neúčelná…)

•	 otázky učitele (zjišťovací, připravené, nepřipravené, nahodilé…)

•	 organizace podmínek (připravené pomůcky, vybavenost učebny, nástěnky, obrázky…)

•	 aktivita žáků (třída reaguje / reaguje jednotlivec, žáci nereagují…)

•	 časový plán (učitel ho dodržuje, zbývá mu čas, překračuje, nezvládá…)

•	 hodnocení hodiny (učitel ji hodnotí, nehodnotí, provádí i sebehodnocení…)

•	 závěr hodiny (splnění cíle, hodnocení práce a aktivity třídy, smysluplný závěr hodiny…)

Na co se má student při hospitaci zaměřit:

•	 zda zvolené vyučovací metody byly účelné

•	 jakým způsobem učitel prověřuje vědomosti žáků

•	 jak učitel pracuje s chybou

•	 způsob zápisu na tabuli a do sešitu

•	 jakým způsobem učitel udržuje kázeň a aktivitu žáků

•	 jak reaguje učitel na nepředvídané situace

Co má student sledovat:

•	 způsob komunikace učitel – žák, žák – žák, žák – žáci, učitel – třída 

•	 aktivitu žáků

•	 časový průběh a organizaci hodiny

•	 používané formy a metody práce, motivace, využívání pomůcek

•	 zda učitel používá nové pojmy

•	 reakci žáků na způsob výuky

Výuková praxe 3 SP7MP_VPX3
Příloha č. 5

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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3.3 kombinované studium, bakalářský program 

B-SPD Speciální pedagogika

Speciální pedagogika / jednooborové studium

SPZP Speciální pedagogika / specializace psychopedie – somatopedie

kód název předmětu počet 
kreditů

rozsah 
výuky zakončení rok semestr

sz7Bk_pdpx pedagogicko-
psychologická praxe 2 26

hodin z 2 5. nebo
6. sem. povin.

sp4Bk_oprs odborná praxe 
souvislá 6 32 hodin z 2 6. povin.
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pedagogicko-psychologická praxe sZ7Bk_pdpx – společný 
základ

Typ studijního předmětu: povinný

Rozsah studijního předmětu: 26 hodin aktivní práce s dětmi 

Formy výuky studijního předmětu: pedagogicko-psychologická praxe

Způsob ukončování studijního předmětu: zápočet, 2 kredity

Anotace předmětu: Pedagogicko-psychologická praxe je jedinou praxí v tomto bakalářském programu. 

Má především funkci získávání praktických zkušeností při pedagogické práci v oblastech zájmové činnosti 

dětí a mládeže, případně v oblasti poradenské. Cílem předmětu je poskytnout studentům možnost utvářet 

si počáteční pravidelnou praktickou činností v práci s dětmi a mládeží základní pedagogické kompetence, 

jako je rozvoj pedagogických dovedností a schopností řešit konkrétní výchovně vzdělávací situace (ze-

jména výcvik dovedností komunikativních, diagnostických, řídících a organizačních). Studenti zde mohou 

získat konkrétní podněty pro praktické zkoumání dětí a mládeže a specifik dětského jednání, poznávání 

a učení se prostřednictvím pozorování a vlastní praktické činnosti. Realizuje se vedením zájmových útvarů 

ve školách (vedoucí zájmového kroužku, vedoucí oddílů, cvičitel, trenér, vedoucí hudebního tělesa aj.). 

Požadavky k zápočtu: Předmět je možno plnit v podzimním nebo jarním semestru – dle uvážení studu-

jících. Předmět je ukončen zápočtem. K zápočtu je nutno předložit deník pedagogické praxe, potvrzení 

o výkonu a rozsahu praxe od vedoucího zařízení, kde se praxe realizovala, a splnění zadaných úkolů.

Celkem se jedná o 26 hodin aktivní práce s dětmi. Student v rámci této praxe absolvuje aktivity, při kte-

rých přímo a systematicky pracuje v libovolné zájmové oblasti se skupinou dětí školního věku (6–18 let). 

Formu činnosti si zajistí student sám. nejvhodnější formy činnosti jsou: vedení zájmového kroužku dětí 

(základní škola, Domy dětí a mládeže, Centra volného času apod.), vedení oddílu (sportovního, turistické-

ho v jakékoliv dětské organizaci) v rozsahu minimálně 2 hodin týdně, vychovatelské, cvičitelské a trenér-

ské činnosti na sportovních soustředěních, školách v přírodě, výcvikových kurzech v trvání minimálně 10 

dnů. Student si aktivitu s dětmi zvolí a zajistí sám, dle vlastního uvážení. Student si po dobu individuální 

pedagogické praxe vede pedagogický deník, do kterého chronologicky zaznamenává údaje o vlastních ak-

tivitách s dětmi a jejich hodnocení (plánování, průběh, výsledky pozorování, výsledky vlastní pedagogické 

činnosti na pedagogické praxi). 

Úkoly: 

1. Sestavte plán své činnosti s dětmi.

2. Skupina dětí je na počátku práce pro Vás neznámá, získejte informace o jednotlivých členech a vy-

hodnoťte je.

3. Sledujte projevy nepozornosti a nekázně dětí a zjistěte jejich příčiny.

4. Sledujte zvláště nápadné děti, zjistěte a zaznamenejte, proč a v čem se liší od ostatních. 

pedagogicko-psychologická praxe 
sz7Bk_pdpx – společný základ
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Deník pedagogické praxe je významnou součástí dokumentace pedagogické praxe. Je potřebným 

dokladem při přípravě pedagogické praxe i při hodnocení (sebehodnocení) absolvování pedagogickopsy-

chologické praxe. Do deníku pedagogické praxe si student zapisuje individuální plán své praxe a celý její 

průběh. 

Zápisy lze rozdělit do 3 základních částí: v první části si student zaznamenává především informační 

údaje, které potřebuje pro realizaci své praxe, v druhé části pak student zapisuje vše, co se týká plnění 

úkolů vlastní pedagogické praxe, svoje pozorování, činnosti, které prováděl apod., třetí část je vyhrazena 

pro připomínky k realizaci praxe, student zhodnotí svou vlastní činnost.
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odborná praxe souvislá (sp4Bk_oprs) 6. semestr

Psychopedie a somatopedie

Praxe bude probíhat na psychopedických a somatopedických zařízeních (dle volby studentů a dle jejich 

možností zajištění praxe v místě bydliště, celkem 32 hodin, z toho 16 hodin na psychopedických zařízeních 

a 16 hodin na somatopedických zařízeních).

Studenti jsou povinni:

•	 seznámit se s chodem pracoviště,

•	 provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod supervizí určeného učitele,

•	 sledovat metody práce učitele s žáky,

•	 seznámit se s dokumentací třídního učitele týkající se jednotlivých žáků, třídní knihy atd.,

•	 zpracovat kazuistiku žáka s mentálním nebo somatickým postižením,

•	 odevzdat potvrzení o absolvování Odborné praxe souvislé a zpracovanou kazuistiku vybraného 

žáka svému vedoucímu bakalářské práce (v případě, že vedoucí BP není pracovník katedry speci-

ální pedagogiky, odevzdat potvrzení o praxi doc. Jarmile Pipekové).

o
dborná praxe souvislá 

sp4Bk_o
prs
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Potvrzení o absolvování Odborné praxe souvislé v 6� semestru baka-
lářského studia speciální pedagogiky

Jméno a příjmení studenta:                Roč�:                Aprob�:                

Praxe je konána za semestr a rok:                Kód předmětu: SP4 BK_OPRS

Typ speciální školy: 

Datum:……………………… Podpis a razítko zařízení:

Poznámky:

Odborná praxe souvislá SP4BK_OPRS
Příloha č. 1

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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3.4 kombinované studium, navazující magisterské programy

N-SPD Speciální pedagogika 

Speciální pedagogika / jednooborové studium

SPZP Speciální pedagogika  Edukace jedinců s mentálním postižením

SPPU Speciální pedagogika pro učitele Edukace jedinců s mentálním postižením

kód název předmětu počet 
kreditů

rozsah 
výuky zakončení rok semestr

sp7mk_oprx pedagogická praxe souvislá 10 32
hodin z 2  4. sem.
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speciální pedagogika

pedagogická praxe souvislá (sp7Mk_oprX) 4. semestr

Edukace jedinců s mentálním postižením

Praxe bude probíhat na psychopedických zařízeních (dle volby studentů a dle jejich možností zajištění 

praxe v místě bydliště, celkem 32 hodin, z toho 10 hodin na základní škole praktické a 10 hodin na základ-

ní škole speciální, 12 hodin na SPC pro žáky s mentálním postižením).

Studenti jsou povinni:

•	 seznámit se s chodem pracoviště,

•	 provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod supervizí určeného učitele,

•	 sledovat metody práce učitele s žáky, hospitovat v jeho hodinách,

•	 seznámit se s dokumentací třídního učitele týkající se jednotlivých žáků, třídní knihy atd.,

•	 absolvovat na každém typu školy následně po hospitacích 2 hodiny výstupů (předměty si volí 

student sám po dohodě s tutorem praxí), 

•	 absolvovat 12 hodin náslechů na SPC pro žáky s mentálním postižením, seznámit se s metodami 

práce speciálního pedagoga na tomto školském poradenském zařízení, 

•	 odevzdat potvrzení o absolvování Pedagogické praxe souvislé svému vedoucímu diplomové práce 

(v případě, že vedoucí DP není pracovník katedry speciální pedagogiky, odevzdat potvrzení o praxi 

doc. J. Pipekové).
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komBinované studium navaZuJící Magisterský prograM i

speciální pedagogika pro učitele

pedagogická praxe souvislá (sp7Mk_oprX) 4. semestr

Edukace jedinců s mentálním postižením

Praxe bude probíhat na psychopedických zařízeních (dle volby studentů a dle jejich možností zajištění 

praxe v místě bydliště, celkem 32 hodin, z toho 16 hodin na základní škole praktické a 16 hodin na základ-

ní škole speciální).

Studenti jsou povinni:

•	 seznámit se s chodem pracoviště,

•	 provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod supervizí určeného učitele,

•	 sledovat metody práce učitele s žáky, hospitovat v jeho hodinách,

•	 seznámit se s dokumentací třídního učitele týkající se jednotlivých žáků, třídní knihy atd.,

•	 absolvovat na každém typu školy následně po hospitacích 12 + 4 hodiny výstupů (předměty si volí 

student sám po dohodě s tutorem praxí), 

•	 odevzdat potvrzení o absolvování Pedagogické praxe souvislé svému vedoucímu diplomové práce 

(v případě, že vedoucí DP není pracovník katedry speciální pedagogiky, odevzdat potvrzení o praxi 

doc. J. Pipekové). 
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komBinované studium navaZuJící Magisterský prograM i

Potvrzení o absolvování Pedagogické praxe souvislé v 4� semestru 
následného magisterského studia speciální pedagogiky

Jméno a příjmení studenta:                Roč�:                Aprob�:                

Praxe je konána za semestr a rok:                Kód předmětu: SP7MK_OPRX

Typ speciální školy: 

Datum:……………………… Podpis a razítko zařízení:

Pedagogická praxe souvislá SP7MK_OPRX
Příloha č. 1

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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komBinované studium navaZuJící Magisterský prograM i
N-SS Učitelství pro střední školy

N-SS Učitelství pro střední školy / kombinace oborů

SPPUS Speciální pedagogika pro učitele středních škol

kód název předmětu počet 
kreditů

rozsah 
výuky zakončení rok semestr

sp3mk_oprx odborná praxe souvislá 6 16 hodin z 2 4. sem.
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odborná praxe souvislá (sp3Mk_oprX) 4. semestr

Praxe bude probíhat na středních školách – odborném učilišti a praktické škole (jednoleté nebo dvouleté), 

z toho 8 hodin na odborném učilišti a 8 hodin na praktické škole. 

Studenti jsou povinni:

•	 seznámit se s chodem pracoviště,

•	 provádět asistentské práce na přiděleném pracovišti pod supervizí určeného učitele,

•	 sledovat metody práce učitele s žáky, hospitovat v jeho hodinách,

•	 seznámit se s dokumentací třídního učitele týkající se jednotlivých žáků, třídní knihy atd.,

•	 absolvovat na každém typu školy následně po hospitacích 2 hodiny výstupů (předměty si volí stu-

dent sám po dohodě se zástupcem školy), 

•	 odevzdat potvrzení o absolvování Odborné praxe souvislé svému vedoucímu diplomové práce 

(v případě, že vedoucí DP není pracovník katedry speciální pedagogiky, odevzdat potvrzení o praxi 

doc. J. Pipekové).
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komBinované studium navaZuJící Magisterský prograM i

Potvrzení o absolvování Odborné praxe souvislé v 4� semestru  
následného magisterského studia speciální pedagogiky

Jméno a příjmení studenta:                Roč�:                Aprob�:                

Praxe je konána za semestr a rok:                Kód předmětu: SP3MK_OPRX

Typ speciální školy: 

Datum:……………………… Podpis a razítko zařízení:

Odborná praxe souvislá SP3MK_OPRX
Příloha č. 1

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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II Teoretická východiska

1 současné přístupy ke vzdělávání

pojetí inkluzivního vzdělávání 
V České republice došlo v posledních desetiletích k výrazným změnám ve společnosti, změny 

v Evropě a ve světě vůbec ovlivnily i školství, výchovu a vzdělání. Koncepce vzdělávacího systému se při-

způsobuje požadavkům globální evropské společnosti. Cíle vzdělání jsou odvozeny jak z individuálních, 

tak i společenských potřeb. Vzdělání se stává nezbytnou součástí veškerého společenského a politického 

života. nejde jen o získávání vědomostí, ale i o osvojení sociálních dovedností, schopnost vytvářet vztahy 

k ostatním lidem a emocionální rozvoj. Škola a učení jsou zároveň specifickými nástroji sociální komuni-

kace, při níž dochází k přetváření šířených informací do základních znalostí nebo dovedností.

Jako inkluze v pedagogickém smyslu se označují takové interakce, které přispívají k utváření spole-

čenství, tj. k vytváření sítě pro podporu sebeurčující sociální účasti osob s postižením do aktivit ve všech 

společenských oblastech. Právo na sebeurčení u osob s postižením a právo na svobodný rozvoj však může 

vést i k distancování se od společnosti a k odmítnutí snahy o inkluzi a upřednostnění reálné možnosti 

k exkluzi; člověk s postižením má podle svých schopností právo neúčasti, tj. nenechat se společností in-

tegrovat. Inkluze a exkluze jsou ve vzájemném vztahu, který u člověka s postižením vytváří napětí. toto 

napětí reprezentuje jak postulát rovnosti moderní společnosti (právo na společenskou spoluúčast, popř. 

inkluzi jako normativní ideu), tak také reálnou sociální skutečnost vyřazování osob nebo skupin (ukončení, 

popř. exkluze). Sociologický pojem inkluze nás učí, že pro společnost a účast osob s postižením je třeba stále 

hledat nové cesty. Inkluzivní pedagogika současně chápe cestu jako cíl, inkluzivní vzdělávání pomáhá žákům 

získávat širší pohled na svět a učí je přijímat odlišně jedince, přispívá k naplnění fyzických a sociálních po-

třeb. Smyslem je dát všem rovné šance podílet se na životě společnosti, která respektuje a oceňuje odlišnosti 

a bojuje proti diskriminaci a předsudkům (Bartoňová, M. 2009, Vítková, M. In Lechta, J. 2010, s. 168).

Za základní kompetence učitele v přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami můžeme 

považovat:

•	 Při působení na jedince používá reedukační metody a postupy, využívá kompenzačních pomůcek.

•	 Vytváří příznivé klima třídy, seznamuje spolužáky i ostatní učitele s jinými způsoby práce.

•	 Musí umět rozpoznat skutečné vědomosti, dovednosti a znalosti žáka; s tím souvisí učitelova zna-

lost a schopnost speciálně pedagogické diagnostiky.

•	 Vychází z toho, v čem je žák úspěšný, a motivuje ho k činnosti.

•	 Vysvětluje žákovi, v čem tkví jeho potíže.

•	 Citlivě vnímá reakce dítěte a snaží se nevytvářet stresující prostředí.

•	 Řídí se platnými vyhláškami a zákony.

•	 Rozvíjí konstruktivní spolupráci s rodinou.

•	 V rámci integrace zajišťuje dítěti základní podmínky a speciálně pedagogický přístup.

•	 Spolupracuje s výchovnými poradci, s poradenským pracovištěm.
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klima školy a třídy

Škola je instituce, která vytváří předpoklady pro podporu rozvoje osobnosti jedince. Jako sociální 

instituce má stanovené výchovně vzdělávací cíle, vlastní organizaci, metody a zásady práce (srov. Havlík, 

R., Koťa, J. 2002, Bartoňová, M. 2005, Průcha, J. 2009). Školní vzdělání neexistuje osamoceně, paralelně 

se školou působí i jiné vzdělávací instituce a zdroje. Je to nejbližší sociokulturní prostředí.

V uplatňování procesů inkluze sociálně znevýhodněných žáků ve škole je důležité vytváření přízni-

vého klimatu školy a třídy, které vzbuzuje ve všech členech komunity pocit jistoty a bezpečí. Pro zefek-

tivnění vyučovacího procesu žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním je nutné vytvořit 

a realizovat takové postupy, které vytvoří dostatečný prostor na využití nejnovějších vědeckých poznatků. 

Odborníci vytvořili a experimentálně ověřili množství projektů, metodických postupů, organizačních fo-

rem, jak akcelerovat vývoj romských žáků. Výzkumy jsou směřovány do oblasti předškolního a následně 

základního vzdělávání.

Školní podpůrná opatření
Školní podpůrná opatření směřují k integraci s diferencovanými cíli učení. Vyžadují reorganizaci fun-

gování školy i třídy. Přesto však nelze hovořit o samostatnosti a přesném vymezení didaktiky inkluzivního 

vyučování nebo o didaktice pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ale je třeba uva-

žovat o vytváření speciálních podmínek a jejich upřednostnění, jejich konkretizace pak patří z větší části 

do oblasti didaktiky obecné (srov. Lukášová-Kantorová, H. 2003, Skalková, J. 2005, Bartoňová, M. 2005). 

Škola by měla reagovat na individuální zvláštnosti žáků, musí je nějak sjednotit, což například zna-

mená učení určitým způsobem organizovat, učit ve skupinách a podle různého kurikula. Podmínky školy 

ustanovují vlastní organizaci výuky s příslušnými učebními cíli a obsahem. tím škola klade na žáky určité 

požadavky, ve kterých se odrážejí společenské standardy, ale také představy tradiční školy. Očekávání jsou 

namířena na průměrnou úroveň učení žáků a procesů učení. Určité vývojové zvláštnosti se jeví jako od-

chylky od průměru vzhledem k očekávání, z individuálních odlišností se stávají pozitivní nebo negativní 

varianty „normálu“, odchylky se vyhodnocují a pak vystupují jako nesplnění něčeho žádaného, jako selhání.

funkce speciálněpedagogické podpory v inkluzivní škole
Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním mají často ještě speciální potřeby: z těch 

by měla vycházet jim určená speciálně pedagogická podpora, aby nedošlo k dalšímu ohrožení jejich vývo-

je (Vítková, M. 2006, Vítková, M. In Bartoňová, M., Vítková, M. 2009, s. 41). 

Vzdělávání děti a žáků s těžkým poškozením zraku vyžaduje specifika pomoci a specifické metody 

práce, aby si tito jedinci osvojili vizuálně strukturované prostředí, které je třeba smyslově zažít a prozkou-

mat. Velkou roli hraje podpora motorického vývoje vedoucí až k naučení volnému pohybu po místnosti, 

a to nejdříve s doprovodem, potom bez pomoci jiné osoby a s pomůckami, jako je bílá hůl. Pro zvládnutí 

orientace v neznámém prostředí je třeba speciálního tréninku každodenních úkonů, např. nácvik samo-

statného používání veřejné dopravy. Osvojení si psané řeči vyžaduje speciální podporu, aby se nevidomí 

žáci byli schopni naučit Braillovo písmo nebo psát na počítači s braillovským řádkem (Hamadová, P., 

nováková, Z., Květoňová, L. 2007, s. 111 an.). Pro děti a žáky slabozraké a nevidomé jsou velmi vý-

znamné také poznatky ze sociálního učení a vyrovnání se s reakcí sociálního prostředí, protože tito jedinci 

mohou vnímat jen omezené množství informací z gest a mimiky interakčního partnera. Vývoji sociálních 

kompetencí napomáhá také získání informací o existujícím zrakovém omezení a o vhodném chování při 

setkání s jedincem se zrakovým postižením, zkušenosti z běžného života, jako nakupování, zacházení 

s penězi, jednání na úřadech ap.
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Pro děti a žáky se sluchovým postižením a neslyšící děti a žáky je významná intenzivní podpora 

schopnosti řečové komunikace (Horáková, R. 2011), především osvojení si a užívání znakové řeči, pokud 

hlásková řeč nemůže být primárním komunikačním prostředkem. navázání a vytváření sociálních vztahů 

vyžaduje především pomoc při obtížích se zpracováním zkušeností se sociálními vztahy. Sociální vztahy se 

slyšícími interakčními partnery jsou pro sluchově postiženého právě tak významné jako vztahy s osobami 

se sluchovým postižením. Mohou mu pomoci vytvořit pozitivní sebehodnocení, vlastní identity a ulehčit 

vyrovnání se s vlastním postižením. Zacházení s pomůckami vyžaduje systematický nácvik.

Hluchoslepé děti a žáci jsou odkázáni na zcela individuální rozsáhlou podporu celkového vývoje. 

Pro nácvik řeči a komunikace se začaly používat taktilní komunikační znaky. K nim patří ruční a prstová 

abeceda, např. Lormova abeceda (Horáková, R. 2011). 

Děti a žáci s výraznými obtížemi v učení často zažili vývojově nepříznivé podmínky v důsledku so-

cio-kulturního znevýhodnění, bídy, sociálního vyřazení nebo psychosociálního traumatu. Je žádoucí, aby 

se u nich nejdříve vypracovaly předpoklady pro učení a jednání odpovídající věku a aby se posílila důvěra 

ve vlastní schopnosti (Bartoňová, M. 2005, Brožová, D. 2010). Individuální způsob výuky je třeba využít 

při tvorbě a řešení úkolů orientovaných na každodenní život. Sociální učení ulehčuje situaci těchto jedinců 

tehdy, když si současně s podporou vyzkouší, jak si mají počínat při řešení konfliktů, jak mají přijímat 

podněty a jak vzájemně spolupracovat. Jestliže potíže s učením přetrvávají, je nutná pomoc v řešení této 

problémové situaci; přístup k těmto žákům bývá někdy spojen s mnoha předsudky, a tak se velmi snižuje 

jejich šance na dobré profesní uplatnění (srov. Doležel, R., Vítková, M. 2007, Procházková, L. 2009).

Děti a žáci s narušenou komunikační schopností potřebují zvláštní pomoc pro svoje komunikativní 

jednání v každodenních situacích a v učebních procesech. Podpora vytváření pozitivního sebekonceptu 

a rozšíření sociálních a komunikativních kompetencí má zásadní význam (Klenková, J. 2006, Bytešníková, 

I., Horáková, R., Klenková, J. 2007). 

Pro děti a žáky s poruchami chování je velmi důležitý rozvoj schopnosti zvládat emocionální pro-

žitky a osvojit si zásady sociálního jednání. to lze podporovat posílením vnímání vlastních a cizích pocitů, 

myšlení a jednání, aktivací a stabilizací seberegulace, pozitivními zkušenostmi ve vztazích a spoluprací 

na projektech. Zvláštní pozornost vyžaduje přístup ke konfliktům, vytváření vztahů a stabilní motivace 

k učení (Vojtová, V. 2010).

Děti a žáci s poruchami autistického spektra potřebují pomoc pro vybudování vztahů s učiteli 

a spolužáky. K tomu patří nabídka srozumitelného jednání a spolehlivých rámcových podmínek. Ulehčují 

také redukci strachu a rozšíření komunikativního chování v kognitivních, emocionálních a sociálních 

učebních procesech (Bartoňová, M., Bazalová, B., Pipeková, J. 2007). 

Potřeby dětí a žáků s výrazným omezením kognitivního vývoje (se středně těžkým a těžkým men-

tálním postižením) jsou závislé na jejich osobním vývoji, a jsou tedy velmi individuální (Pipeková, J. 

2010, Vítková, M. 2006). Pro tyto děti a žáky je důležité, aby zažívali bezpečné, přátelské vztahy. Potom 

si mohou osvojit pojmy a představy na základě konkrétních, smysluplných zkušeností v oblastech orien-

tovaných na každodenní život. Potřebují vedení pro úkony realizované v každodenním životě a při sebe-

obsluze. naučení orientace v životním prostředí je velmi důležité. Jejich komunikační schopnost lze pod-

porovat hláskovou řečí, znakovou řečí a obrázkovou symbolikou (srov. Vítková, M. 2006, Bartoňová, M., 

Bazalová, B., Pipeková, J. 2007, Bočková, B. 2009). Výrazové možnosti pro zkušenosti, zážitky a pocity 

potřebují podporu. nabídky pro osvojení si základních schopností ve čtení, psaní a počítání jsou významné 

pro delší časové období.

Děti a žáci s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami se mohou dále vyvíjet jen 

tehdy, když zažívají stabilní přátelské vztahy. Potřebují pozitivní odezvu na své fyzické, emocionální, 



106 manuál pro pedagogickou praxi

ii
komunikativní a vzdělávací potřeby. Zažitá empatie a podpora jejich výrazové řeči, které jsou sdělovány 

více tělesně a méně s použitím hláskové řeči, jim pomáhají k dalšímu vývoji komunikativního chování. 

Integrovaná péče, ulehčení pohybu a střídání poloh jsou základními předpoklady pro učení. Vlastní zkuše-

nosti dětí a žáků v mnoha životních oblastech jsou základem pro jejich další vývoj. na této bázi lze podpo-

rovat přechod od zkoumání ke hře a k symbolickému chování, a tím k základům učení (Vítková, M. 2006). 

Pro děti a žáky s tělesným postižením je důležitá individuální podpora celého výrazového chování, 

které je omezené nebo změněné v důsledku pohybového postižení. Ulehčení pohybu na neurofyziologické 

bázi je nezbytné tehdy, jsou-li narušeny postupy běžných (každodenních) činností: řeč, jídlo, manipulace 

s předměty, hra, psaní, tvoření, pohyb vpřed, péče a sebeobsluha. Pro tyto žáky je třeba zajistit požadova-

nou pomoc při péči i ve škole (Vítková, M. 2006, Opatřilová, D. 2009). Je třeba podporovat rozvoj těchto 

dětí pokud možno v mnoha životních oblastech. Především na základě vlastních zkušeností s konkrétními 

činnostmi. Učení se zátěží ze zkušeností získaných při setkávání, se společensky vžitými předsudky, s pře-

važujícím cizím určením patří k důležitým oblastem podpory. Je třeba podporovat sebeurčení a schopnost 

kooperace pro vlastní realizaci činností v životě ve vyrovnání se závislostí danou postižením. Je třeba při-

způsobit pomůcky pro umožnění pohybu, běžný život a komunikaci a používat je při vyučování (Vítková, 

M. 2006, Opatřilová, D. 2009). K lepšímu zpracování zážitků dojde spíše ve spolupráci s kompetentním 

doprovodem: např. k vyrovnání se s traumatickými zkušenostmi, s vlastním postižením nebo chronickým 

onemocněním, také s kratší životní perspektivou nebo blížící se smrtí (Vaďurová, H. In Bartoňová, M., 

Vítková, M. 2008, s. 201–210, Vítková, M. 2006, Fialová, I. 2009). Velký význam pro vlastní kvalitu živo-

ta, pro utvoření si vlastního sebehodnocení a identity má podpora rozmanitých vztahů s intaktními vrstev-

níky a s osobami, které potkal podobný osud v důsledku tělesného postižení nebo nemoci (viz Vítková, M. 

Profesionální podpora v inkluzivním vzdělávání In Bartoňová, M., Vítková, M. 2009, s. 42). 

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 
V souladu s Ústavou České republiky, Listinou základních práv a svobod a Úmluvou o právech dítěte 

se Česká republika ztotožňuje s pojetím vzdělání jako jednoho ze základních lidských práv, které musí být 

poskytováno všem lidem bez rozdílu. K významnému kroku k podpoře inkluze patří ratifikace Úmluvy 

o právech osob se zdravotním postižením Českou republikou v září 2009 (zákon č. 198/2009 Sb., o rovném 

zacházení a právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů – antidiskri-

minační zákon), schválené Valným shromážděním OSn v prosinci 2006. Úmluva navazuje na sedm již 

existujících úmluv OSn o lidských právech a svobodách osob se zdravotním postižením, nezakládá žádná 

nová práva, pouze vyžaduje jejich důsledné plnění. Za důležité pokládá Úmluva zajištění přístupu osob 

se zdravotním postižením k fyzickému, ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu prostředí, ke vzdělávání, 

rehabilitaci, k informacím a ke komunikaci. Úmluva je založena na principu rovnosti, jejím cílem je chránit 

a zajistit rovný přístup k právům a svobodám pro osoby se zdravotním postižením a respektování jejich 

závažnosti (Vítková, M. In Bartoňová, M., Vítková, M. 2011).

vzdělávání a legislativa
Koncepce českého vzdělávacího systému se přizpůsobuje požadavkům evropské společnosti. Cíle 

vzdělání jsou odvozeny jak z individuálních, tak ze společenských potřeb. Vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami se začalo přibližovat kritériím přijímaným ve vyspělých zemích světa. V České 

republice je mapování reálného stavu inkluzivní školní praxe uskutečňováno spíše v dílčích analýzách, 

které zkoumají podmínky realizace integrativních opatření v závislosti na jednotlivých typech postižení 

(Vítková 2003 ad.).
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Cílem školství České republiky je vytvořit takové školní prostředí, které by poskytovalo všem jedin-

cům stejné šance dosáhnout odpovídajícího stupně vzdělání a zajišťovalo právo na rozvoj jejich individu-

álních předpokladů. Snahou je integrovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami do všech typů škol 

a školských zařízení. 

K zásadám a cílům vzdělávání řadíme rovný přístup ke vzdělávání, zohlednění vzdělávacích potřeb 

jednotlivce, bezplatné základní nebo střední vzdělávání, možnost vzdělávání po celý život. 

Vzdělávání v České republice legislativně upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon). Vymezuje žáky se speciálními vzdělávacími po-

třebami, za které jsou považováni žáci se zdravotním postižením – tělesným, zrakovým, sluchovým, s men-

tálním, s autismem, s vadami řeči, se souběžným postižením více vadami a specifickými poruchami učení 

nebo chování, žáci se zdravotním znevýhodněním – zdravotně oslabení, dlouhodobě nemocní a žáci s leh-

čími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování a žáci se sociálním znevýhodněním – 

žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, 

s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků 

řízení o udělení azylu. Patří sem i okruh žáků nadaných a mimořádně nadaných. 

na tento zákon navazuje vyhláška č. 72 /2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských zařízeních. Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné 

zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, po-

skytují odborné speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči 

a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků a studentů. Spolupracují s orgány sociálně právní 

ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími institucemi. 

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami 

a studentů mimořádně nadaných definuje typy speciálních škol a organizaci speciálního vzdělávání, sta-

novuje náležitosti individuálního vzdělávacího plánu, věnuje se funkci asistenta pedagoga. Část třetí této 

vyhlášky upravuje vzdělávání žáků mimořádně nadaných (Sbírka zákonů č. 73/2005).

Obecné podmínky základního vzdělávání pak řeší vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 

a plnění povinné školní docházky, uvádí podmínky, za kterých je organizováno základní vzdělávání a které 

se týkají i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pokud není v dalších legislativních normách uve-

deno jinak.

Mezi hlavní znaky vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami patří:

•	 Pro žáky a studenty se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním se při přijímání ke vzdě-

lávání a jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám.

•	 Povinnost vzdělávat se platí pro všechny, neexistuje osvobození od školní docházky. Povinná škol-

ní docházka trvá v České republice devět let. nástup do školy může být odložen o dva roky, max. 

do 8. roku života.

•	 Dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami se zajišťuje právo na bezplat-

né vzdělávání vzhledem k jejich možnostem (prostřednictvím znakové řeči, s použitím Braillova 

hmatového písma nebo prostřednictvím náhradních způsobů dorozumívání, alternativní a augmen-

tativní komunikace).

•	 Žáci s těžkým mentálním postižením, žáci se souběžným postižením více vadami a žáci s autis-

mem mají právo vzdělávat se v základní škole speciální.

•	 nově byla zřízena funkce asistenta pedagoga ve třídě, kde se vzdělává žák se speciálními vzdělá-

vacími potřebami (Bartoňová, M. Vítková, M. 2007).
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národní akční plán inkluzivního vzdělávání (napiv)

V březnu 2010 byl schválen vládou ČR návrh MŠMt ČR – Národní akční plán inkluzivního vzdělává-

ní (NAPIV) s cílem zajistit rovný přístup a rovné příležitosti ke vzdělávání všem osobám. Jeho součástí je 

zavedení nezbytných opatření k ukončení segregační praxe v českém školství a k prevenci diskriminačních 

jevů. navržené cíle a opatření směřují k posílení inkluzivního pojetí výchovy a vzdělávání na všech stup-

ních a typech škol a k implementaci principů a metod inkluze do vzdělávání na všech úrovních školského 

systému. Inkluzivním vzděláváním se v dokumentu rozumí vzdělávání rozvíjející kulturu školy směrem 

k sociální koherenci. Inkluze v tomto pojetí představuje uspořádání ve škole hlavního vzdělávacího proudu 

způsobem, který může nabídnout adekvátní vyučování všem žákům s ohledem na jejich individuální roz-

díly a s respektem vůči jejich aktuálním vzdělávacím potřebám. 

V rámci obecně závazných právních předpisů se nově definují stupně podpůrných opatření a jim odpo-

vídající prostředky speciálněpedagogické podpory poskytované žákům v inkluzivním vzdělávání. U žáků 

se zdravotním postižením a žáků mimořádně nadaných se počítá se vzděláváním s pomocí podpůrných 

opatření, u žáků se sociálním znevýhodněním s pomocí vyrovnávacích opatření. Podpůrnými opatřeními 

se rozumí využívání speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabi-

litačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně 

pedagogické péče, poskytování pedagogických a psychologických služeb, souběžné působení dvou peda-

gogických pracovníků ve třídě, zajištění služeb asistenta pedagoga a poskytnutí individuální podpory při 

výuce. Vyrovnávacími opatřeními se rozumí užívání speciálněpedagogických metod, postupů, prostředků 

a forem vzdělávání, poskytování pedagogických a psychologických služeb, zajištění služeb asistenta peda-

goga, poskytnutí plánu individuální podpory v rámci výuky a přípravy na výuku, jejichž cílem je vyrovnat 

vstupní znevýhodnění žáků do té míry, aby se mohli vzdělávat ve školách hlavního vzdělávacího proudu 

(Vítková, M. In Bartoňová, M., Vítková, M. 2011).
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2 vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle 
věku

předškolní vzdělání
Předškolní vzdělání je považováno za prvopočátek vzdělávání, je organizováno a řízeno požadavky 

a pokyny MŠMt ČR. Předností institucionální předškolní výchovy je odborné vedení dětí, a hlavně cílené 

utváření vhodných podmínek pro jejich rozvoj a vzdělání. U znevýhodněných dětí jde o zlepšení jejich 

životních podmínek (srov. Bartoňová, M. 2005, školský zákon č. 561/2004 Sb., RVP PV, 2005). Předškolní 

vzdělání je organizováno zpravidla pro děti od tří do šesti (sedmi) let. Přednostně jsou přijímány děti 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. toto vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti, 

podílí se na zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji dítěte. Úkolem institucionálního předškol-

ního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat dítěti zajišťovat vytváření 

prostředí s dostatkem podnětů (RVP PV, 2005).

Základním veřejným předškolním zařízením je mateřská škola, která je zakotvena ve školském zá-

koně (č. 561/2004 Sb.), na který navazuje vyhláška MŠMt č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. 

Vyhláška podrobněji vymezuje podmínky provozu a organizace mateřské školy, stanoví počty dětí ve třídě, 

hovoří o vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Přináší i další pokyny. Záměrem před-

školního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých před-

pokladů získalo fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a kompetence důležité pro další vzdělávání 

a pro život. Předškolní vzdělání je institucionálně zajišťováno mateřskými školami, popřípadě v příprav-

ných třídách základních škol.

Úkolem mateřské školy je kompenzace vývojových nerovnoměrností u dětí z rozdílného sociálně zne-

výhodněného či jazykového prostředí. Prostředkem pro rozvoj osobnosti předškolního dítěte se stává náplň 

obsahu předškolního vzdělání. Je realizován dle Rámcového programu pro předškolní vzdělání (RVP PV, 

2005). Aby tento materiál nebyl formální, mají všechny školy za povinnost vypracovat školní vzdělávací 

program, který se pro ně stává závazným dokumentem (Bartoňová, M. 2009).

Předškolní vzdělání je důsledně vázáno k individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem jednot-

livých dětí. V procesu edukace by měl pedagog uplatňovat odpovídající formy a metody práce, využívat 

kooperativního a činnostního učení, významnou roli sehrává i spontánní sociální učení. Předškolní vzdě-

lání plní funkci diagnostickou, a to zejména ve vztahu ke vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími po-

třebami. Předškolní vzdělání je zaměřeno na dítě a na rodinu nejen s pomocí ve vzdělávání, ale i v oblasti 

úlevové (realitní) péče pro matky. V neposlední řadě je „službou“ společnosti ve smyslu vybavení každého 

jedince vzděláním a celkovou způsobilostí k životu a soužití s ostatními lidmi (Bartoňová, M. 2009).

Základní vzdělání
Základní vzdělání nazýváme počátečním vzděláním, je etapou vzdělání, kterou projde každé dítě. 

tato etapa je velice důležitá, dává žákovi základ pro další vzdělávání a následně mu umožňuje zvolit si 

povolání a zapojit se do praktického života. Doba základního vzdělání je obdobím, kdy se žáci učí učit 

se. K tomu, aby si žáci mohli osvojit základní znalosti, vědomosti a dovednosti, musí být zajištěn kvalit-

ní a efektivní vyučovací proces. to je možné pouze při vytvoření optimálního prostředí pro vzdělávání 

a příznivého klimatu školy a třídy. Samozřejmostí je profesionální pedagogický personál. Povinná školní 

docházka je obdobím, kdy dítě získává sociální dovednosti a současně se je učí využívat.
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Základní vzdělání je dvoustupňové a je realizováno v základních školách. Každý stupeň má určitá 

specifika a cíle, užívá jiných speciálních metod a forem práce. Veliký důraz se klade na respektování in-

dividuálních zvláštností žáka. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami může vzdělávání probíhat 

formou individuální výuky či formou skupinové práce.

Povinná školní docházka patří k hlavním obdobím, kdy žáci všech úrovní schopností a ze všech vrs-

tev obyvatelstva získávají ve škole zkušenosti ze sociálních vztahů v přirozeně různorodých kolektivech 

svých vrstevníků. Dochází zde k potřebnému vzájemnému ovlivňování a vytváří se nenahraditelný soci-

ální kapitál jako předpoklad pro dosahování budoucí shody ve společenských, politických a pracovních 

záležitostech (národní program rozvoje vzdělávání v České republice, 2001).

V odborné literatuře se vyučovacím procesem zabývá mnoho odborníků (srov. Spilková, V. 1996, 

Skalková, J. 2007, Kosíková, V. 2007, Šimoník, O. 2005). Vyučovací proces má svou časovou délku, pro-

stor, podmínky, faktory a v neposlední řadě interpersonální vymezení. Jedná se o proces, který je vždy svým 

charakterem jedinečný a v němž vystupují konkrétní participienti s určitým nasazením. Každý účastník má 

svou roli, postavení, na každého jsou kladeny požadavky a očekávání (srov. Rys, S. 1975, Mojžíšek, L. 

1984, Petty, G. 1996, Obst, O. In Kalhous, V., Obst, O. 2003). Vyučování je dvoustranný proces. Jedná se 

o komunikativní proces mezi učitelem a žákem, bez něhož „učitel nemůže vědět, zda se žák něčemu naučil, 

anebo nenaučil“ (Petty, G. 1996, s. 35).

střední vzdělání
Střední školství lze hodnotit jako nejvíce se rozvíjející a měnící se oblast od přelomu let 1989/1990. 

V současné době většina absolventů ZŠ pokračuje ve studiu na SŠ nebo v oborech učilišť (cca 94,4 %). 

Školy na úrovni středního školství zajišťují žákům úplné střední, úplné střední odborné nebo střední odbor-

né vzdělání, připravují je pro praxi nebo ke studiu na terciárním vzdělávacím stupni: vyšší odborné školy 

(VOŠ) a vysoké školy (VŠ). Do středního školství patří dále odborná učiliště (OU). V rámci platné legis-

lativy, kterou představuje školský zákon č. 561/2004 Sb., jeho novela č. 49/2009 Sb. a vyhláška č. 13/2005 

Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, jsou dány podmínky pro činnost SŠ. Podle uvedené 

vyhlášky lze pro žáky se SVP vytvořit individuální vzdělávací plán (§ 5), ve kterém je určena zvláštní or-

ganizace výuky a délka vzdělávání při zachování obsahu a rozsahu vzdělávání stanoveného školním vzdě-

lávacím programem. na SŠ je zajišťováno vzdělávání žáků se SVP formou individuální integrace,1 formou 

skupinové integrace, ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (některá škola ze 

systému speciálních škol), nebo kombinací obou forem (vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků 

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných); (Vítková, 

M. In Bartoňová, M., Vítková, M. 2011).

1  Z toho nejvyšší počet žáků je s SPU (88,4 %), z dalších druhů postižení jsou to žáci s tělesným postižením (5,1 %).
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3 podmínky vzdělávání žáků se zdravotním postižením 
a zdravotním znevýhodněním 

Inkluze žáků vyžaduje vytvoření určitých podmínek. Důležitou roli hraje příprava a uspořádání třídy, 

školy, odborná připravenost pedagogů, přijetí spolužáky, kolektivem třídy, příprava kolektivu, systema-

tická spolupráce s rodinou, zajištění potřebného materiálního vybavení. Jednou z důležitých podmínek je 

i nižší počet žáků ve třídách. S inkluzí musí souhlasit rodiče, ředitel dané školy, musí ji doporučit příslušné 

poradenské pracoviště.

Inkluzivní vzdělávání závisí na konkrétní činnosti učitele ve třídě. ta je ovlivněna jeho vzděláváním, 

zkušenostmi, očekáváním a přístupy, stejně jako faktory mimo školu. Je to učitel, kdo zavádí inkluzivní 

výuku do denní praxe, proto je faktorem rozhodujícím. Realizace inkluzivního vzdělávání může mít různé 

formy. Z důvodu zdravotního postižení nebo zdravotního znevýhodnění žáků je třeba uplatňovat při jejich 

vzdělávání kombinace speciálněpedagogických postupů a alternativních metod s modifikovanými meto-

dami používanými ve vzdělávání běžné populace. tyto metody nacházejí uplatnění zejména při rozvíjení 

rozumových schopností, orientačních dovedností, zlepšování sociální komunikace a dalších specifických 

dovedností žáků. 

Při plánování a realizaci vzdělávacího procesu je třeba vycházet z konkrétního zjištění a popisu speci-

álních vzdělávacích potřeb a možností žáků. Přestože lze nalézt v jednotlivých skupinách žáků se zdravot-

ním postižením a zdravotním znevýhodněním společné charakteristiky vzdělávacích potřeb a stejný druh 

speciálně pedagogické podpory, výuka předmětů speciálněpedagogické péče probíhá v souladu s principy 

individualizace a diferenciace vzdělávání. 

Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je potřebné 

zabezpečit základní podmínky. Priority by měly být: dbát na zdravotní hledisko a respektovat individualitu 

a potřeby žáka, umožnit využívání podpůrných opatření, uplatňovat princip diferenciace a individuali-

zace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky. Dále 

zabezpečit odbornou výuku předmětů speciálněpedagogické péče, zohlednit druh, stupeň a míru postižení 

nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání, odstraňovat architektonické bariéry a provádět 

potřebné změny, případně úpravy školního prostředí, spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, 

školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, v přípa-

dě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích 

plánů), spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením a zdravotním 

znevýhodněním, a podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky (Vítková, M. 

In Bartoňová, M., Vítková, M. 2007).

Další podmínky týkající se vzdělávání žáků se zdravotním postižením by měly být stanoveny tak, aby 

umožnily využití vyšší časové dotace k posílení předmětů, které vzhledem k postižení žáků vyšší časovou 

dotaci vyžadují, využití maximální týdenní časové dotace stanovené pro jednotlivé ročníky ve školském 

zákoně k zařazení předmětů speciálněpedagogické péče. Upravit formulaci očekávaných výstupů vzdě-

lávacích oborů v jednotlivých obdobích tak, aby byly pro tyto žáky z hlediska jejich možností reálné 

a splnitelné. těmto výstupům má být přizpůsoben i výběr učiva, mělo by být možné ve ŠVP – pokud zdra-

votní postižení žáků objektivně neumožňuje realizaci vzdělávacího obsahu některého vzdělávacího oboru 

RVP ZV nebo jeho části – nahradit příslušný vzdělávací obsah nebo jeho část příbuzným, případně jiným 

vzdělávacím obsahem, který lépe vyhovuje vzdělávacím možnostem těchto jedinců, a současně uplatňovat 

alternativní a náhradní formy komunikace a umožnit v případě potřeby, v souladu s právními předpisy, 
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působení asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině (srov. Bartoňová, M., Vítková, M. In Pipeková, 

J. 2010, RVP ZV 2007, s. 109).

vzdělávání žáků s tělesným postižením zdravotním znevýhodněním 
Edukace žáků s tělesným postižením má svá specifika, která se odvíjejí od jejich somatických a psy-

chických zvláštností. Výchovně vzdělávací proces žáků s pohybovým postižením může probíhat různými 

způsoby. Žák s tělesným postižením je omezen ve svých pohybových schopnostech následkem poškození 

nosného nebo pohybového ústrojí či jiného organického poškození (Vítková, M. 2006). Pohybovou va-

dou, se kterou se můžeme setkat v dětském věku nejčastěji, je dětská mozková obrna. tělesné postižení 

má vliv na celou osobnost jedince. Z psychologického hlediska nejvíce působí omezená hybnost a tělesná 

odlišnost. Sociální dimenze tělesného postižení je závislá na postojích a jednání společnosti, k níž jedinec 

se somatickým postižením patří. tělesné postižení omezuje ve větší či menší míře pohyb, v nejtěžších 

případech vede až k celkové nehybnosti. Je třeba respektovat potíže těchto dětí se sebeobsluhou, problémy 

komunikační a společenské a obtíže s pohybem a dopravou (srov. Vítková, M. 2006, Opatřilová, D. 2009).

tělesně postižený žák integrovaný do běžné třídy by měl být sociálně adaptabilní, měl by mít dosta-

tečnou míru volních vlastností, které jsou nezbytné k překonávání překážek. Mezi hlavní okruhy chronic-

kých onemocnění patří onkologická onemocnění, nemoci žláz, ledvin, krevní onemocnění, alergie a také 

psychiatrická a neurologická onemocnění (Bartoňová, M., Vítková, M. 2007). 

podmínky vzdělávání žáků s tělesným postižením
•	 bezbariérový vstup do školy (především pro vozíčkáře)

•	 odpovídající technické vybavení pro pohyb žáků po škole – žáci musejí být samostatní, odkázaní 

maximálně na pomoc asistenta (trvalá závislost na jiných žácích může u citlivějších vyvolávat 

pocity méněcennosti). nové možnosti se otevírají jedincům s těžkým pohybovým postižením a při-

druženým podstatným omezením nebo absencí hlasité řeči, a to využíváním informačních techno-

logií. Poskytují jim šanci komunikovat, a tím i podporu při integraci mezi intaktní populaci

•	 vhodné didaktické pomůcky 

•	 pomůcky pro psaní a kreslení 

•	 pomůcky pro rozvoj manuálních dovedností 

•	 pomůcky pro tělesnou výchovu a relaxaci

•	 technické pomůcky usnadňující získání a uchování informací – diktafon, xeroxovací tabule, 

počítače

•	 vybavení kompenzačními pomůckami – berle a hole – pomůcky k chůzi pro žáky částečně po-

hyblivé, kozičky a chodítka – pomůcky k chůzi pro žáky s horší stabilitou, tříkolky, lezítko – po-

můcka pro pohyb v leže na břiše, vhodná např. do hodin tělesné výchovy, přenosná rampa – pro 

překonání několika málo schodů, zvedací plošina – pomůcka umožňující přístup do míst s různou 

výškou, kde není vhodné položit rampu, výtah – finančně náročné, ale potřebné zařízení

vzdělávání žáků se zrakovým postižením a těžkým zrakovým postižením
Určujícím faktorem pro zařazení dítěte se zrakovým postižením do příslušného typu školy, ať speciál-

ní či běžné základní školy, je zrakové postižení s ohledem na prognózu zrakové vady. Dalším hlediskem je 

mentální úroveň dítěte (Hamadová, P., Květoňová, L., nováková, Z. 2007). Dělení osob se zrakovým po-

stižením se děje dle různých kritérií, pro edukační proces je však nejdůležitějším kritériem dělení žáků se 

zrakovým postižením podle stupně zrakové vady. Specifickým problémem zrakově postižených je vysoká 
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míra informačního deficitu, komplikace v prostorové orientaci a v bezpečnosti pohybu, značné problémy 

v sebeobsluze a v samostatnosti při zařizování si věcí a vystupování na veřejnosti. Komplikace v řadě pří-

padů způsobuje i značný nepoměr mezi rozumovými a smyslovými schopnostmi. Velkým problémem je 

i dosažení rovnováhy mezi používáním zbytků vidění a kompenzací zraku. V neposlední řadě je to i dost 

variabilní míra závislosti na pomoci druhých osob, technických pomůckách a citlivost na změny a úpravy 

v prostředí (Bartoňová, M., Vítková, M. 2007).

předměty speciální péče
Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením klade velké nároky na pedagogy i vybavení škol, 

neboť každá z těchto kategorií vyžaduje speciální pedagogický přístup a odlišné technické zázemí. Z pe-

dagogického aspektu rozlišujeme dvě základní kategorie. Jsou to:

1) Žáci s lehčí zrakovou vadou, kteří mohou s pomocí optických pomůcek zvládnout všechny 

nároky základního vzdělávání.

2) Žáci s těžkou zrakovou vadou a nevidomí žáci, kteří se většinou vzdělávají v základních ško-

lách pro zrakově postižené. 

Pro posílení kompetencí byl zaveden do základních škol pro zrakově postižené jako standardní součást 

učebního plánu předmět – prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených. V nabídce jsou 

i další předměty speciální péče jako psaní na počítači a práce na počítači, zraková stimulace, práce s optic-

kými pomůckami, speciální příprava čtení a psaní bodového písma (pro žáky s postupnou ztrátou zraku), 

logopedická péče a zdravotní tělesná výchova. S ohledem na možnost budoucího profesního uplatnění žáků 

má na těchto školách důležité postavení výuka hudební výchovy (Bartoňová, M., Vítková, M. 2007).

podmínky vzdělávání
•	 podnětné prostředí pro zdárnou integraci žáka (základní znalosti učitele v oblasti oftalmopedie), 

individuální přístup pedagogů k žákům

•	 nižší počet žáků ve třídě

•	 vhodné materiální a technické vybavení (odstranění bariér v prostorech školy speciální osvětlení, 

vhodné pro žáky se zbytky zraku a slabozraké žáky, speciální učebnice se zvětšeným písmem pro 

slabozraké žáky, přepis učebnic do bodového písma, optické pomůcky)

•	 možnost užívání didaktických kompenzačních pomůcek (plastické modely, upravené měřící pří-

stroje, televizní lupy, počítače s programy pro nevidomé aj.)

•	 podrobné seznámení spolužáků a rodičů nepostižených žáků s problematikou zrakově postižených

•	 výuku předmětů speciální péče kvalifikovanými odborníky. Výuka předmětů speciální péče a její 

rozsah je zajišťován podle potřeb jednotlivých žáků na základě doporučení příslušného odborníka 

a s ohledem na podmínky školy. O organizaci předmětů rozhoduje ředitel školy 

vzdělávání žáků se sluchovým postižením a těžkým sluchovým postižením
Edukace žáků se sluchovým postižením probíhá ve školách pro žáky se sluchovým postižením 

a na běžných základních školách za předpokladu, že pro jejich vzdělávání jsou vytvořeny nezbytné pod-

mínky, které musí odpovídat stupni a druhu jejich postižení (Horáková, R. 2011).

Vzdělávání dětí se sluchovým postižením předpokládá společný jazyk pro oba rodiče a dítě. Základním 

rysem socializace neslyšících dětí je vhodný jazyk pro rodiče ke snadnému dorozumění ve všech činnos-

tech, které rodiče ostatních dětí pokládají za samozřejmé. Z výzkumu je známo, že neslyšící děti neslyšících 
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rodičů mají daleko menší problémy v dospělosti. Pro více než 90 % neslyšících dětí slyšících rodičů je si-

tuace odlišná. Jejich dítě je často první neslyšící osobou v jejich okolí. Rodiče tak postrádají komunikační 

dovednosti a zkušenosti k zajištění optimálního intelektového rozvoje dítěte. Dobrý systematický inter-

venční program, kterého se rodina může aktivně zúčastnit, je rozhodující pro budoucí úspěch. 

klasifikace vad sluchu
Vady sluchu můžeme rozdělit podle závažnosti (nedoslýchavost a hluchota) a podle doby vzniku (pre-

lingvální a postlingvální). tato klasifikace má zásadní význam pro volbu optimálního způsobu vzdělávání 

nebo rehabilitace. nedoslýchavost, ohluchnutí a prelingvální hluchota jsou tři rozdílná postižení. 

Žáci s lehčím sluchovým postižením mohou za pomoci výkonných elektronických sluchadel zvlád-

nout požadavky RVP ZV v běžné škole. Sluchadla poskytují dobrou základnu pro kvalitu a kvantitu akus-

tického podnětu. Dítě se sluchovým postižením se učí s podporou a stimulací pedagoga a rodičů zpracová-

vat informace. Učení začíná tehdy, když dítě začne zaměřovat pozornost na akustické jevy.

Pro žáky s těžkou sluchovou vadou a prelingválně neslyšící je vhodnější vzdělávání na základních 

školách pro sluchově postižené nebo ve třídách se speciální péčí za upravených podmínek a s rozvolněním 

učiva základní školy do deseti let. Ve vztahu k obsahu vzdělávání je třeba realizovat odlišný přístup ze-

jména u jazykových předmětů a v předmětu hudební výchova či hudebně dramatická výchova, jejíž těžiště 

spočívá spíše v rytmických, hudebně pohybových a dramatických činnostech.

volba komunikace
Při vzdělávání těžce sluchově postižených žáků je nutné respektovat jejich právo na volbu jazyka komu-

nikace, tudíž i jazyka vzdělávacího. Pro mnohé neslyšící je tímto jazykem jazyk vizuálně motorický – znako-

vá řeč� Další cestou podporující komunikaci by mohly být znaky doprovázející hláskovou řeč a znaková řeč. 

podmínky vzdělávání 
•	 právo na výběr vzdělávací cesty (např. bilingvální program, orální program, program totální 

komunikace)

•	 nižší počet žáků ve třídě

•	 znalost problematiky sluchového postižení všemi pedagogy; individuální přístup učitele k žákovi

•	 možnost úpravy obsahu učiva jednotlivých předmětů

•	 znalost speciálních metod a jejich používání ve výuce sluchově postižených

•	 pokračování v logopedické péči podle potřeb žáků

•	 materiální a technické vybavení a účinné kompenzační pomůcky (místnosti upravené k výuce, in-

dividuální sluchadla, skupinové naslouchací soupravy, dostatečné vybavení videorekordéry a tele-

vizory, počítače, psací telefony, faxy, indukční smyčky…)

•	 běžné i speciální učebnice, výukové videoprogramy, didaktické pomůcky

vzdělávání žáků s poruchami komunikačních schopností 
Žáci s narušenou komunikační schopností jsou považováni za žáky se zdravotním postižením, zpra-

vidla mohou zvládat učivo v intencích RVP ZV. Předpokladem je intenzivní logopedická péče. Mohou 

se vzdělávat v logopedických třídách, v logopedických školách nebo mohou být integrováni do běžných 

základních škol (Bytešníková, I., Horáková, R., Klenková, J. 2007). 
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podmínky vzdělávání

•	 individuální logopedická péče, která prolíná všemi předměty

•	 individuální přístup speciálního pedagoga a ostatních pedagogů

•	 možnost vzdělávání žáků na základě individuálních vzdělávacích plánů

•	 informovanost všech vyučujících o problematice řečového postižení žáka

•	 vhodné sociální klima tříd

•	 snížený počet žáků ve třídě 

•	 zohledňující přístup ke klasifikaci (ve všech předmětech, v nichž se projevuje postižení žáka)

•	 spolupráce s rodiči

•	 spolupráce s SPC

•	 spolupráce s odbornými lékaři

vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
nejčastěji se vyskytujícími specifickými poruchami učení jsou potíže se čtením (dyslexie), psaním 

(dysgrafie) a pravopisem (dysortografie), méně často s počty (dyskalkulie). Provázeny bývají hyperaktivi-

tou, nesoustředěností, impulzivním jednáním, špatnou pohybovou koordinací a dalšími příznaky z oblasti 

psychomotorické, mentální a volní. Mezi přední odborníky zabývající se danou problematikou u nás řadí-

me Matějčka, Z. (1993), Zelinkovou, O. (2003), Bartoňovou, M. (2004, 2005a, 2005b, 2005c). Za meto-

dicky nejvýraznější můžeme považovat práce Pokorné, V. (1997, 2001). Ze zahraničních odborníků nutno 

prezentovat práce A. traina (1997).

Žák s lehkým mentálním postižením
V základní škole praktické tvoří klientelu převážně žáci s lehkým mentálním postižením, školy mohou 

vzdělávat i žáky s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se zdravotním a sociálním znevý-

hodněním, žáci s poruchami autistického spektra a žáci se souběžným postižením více vadami). Speciální 

podpora vychází z potřeb a forem vyjádření postižení. tuto situaci je možné zajistit skupinovou výukou 

za podpory individuálně vzdělávacích plánů (srov. Bartoňová, M. 2005, Pipeková, J. In Vítková, M. 2003, 

Pipeková, J. 2006, Švarcová, I. 2000).

Žák se středně těžkým a těžkým mentálním postižením
Klientelu základní školy speciální tvoří žáci se středně těžkým, těžkým mentálním postižením a se 

souběžným postižením více vadami, pro které je zpracován samostatný vzdělávací program.

podmínky vzdělávání
•	 snížené počty žáků ve třídách

•	 vhodně upravené prostředí

•	 speciální učební metody

•	 výběr učiva odpovídající úrovni rozumových schopností žáků

•	 učitelé se speciálně pedagogickou kvalifikací

•	 speciální zařízení a kompenzační pomůcky v závislosti na potřebách žáků a závažnosti jejich 

postižení

•	 učebnice, které odpovídají úrovni rozumových schopností žáků (existují pro všechny předměty)
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vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami

Osobám s těžkým postižením bez ohledu na jejich věk je společné, že mají specifické potřeby pro 

vlastní vývoj a interakci s jinými lidmi:

•	 potřebují tělesnou blízkost, aby mohli získat přímou zkušenost;

•	 potřebují pedagoga/terapeuta, který jim přiblíží jejich prostředí co nejjednodušším způsobem;

•	 potřebují pedagoga/terapeuta, který jim umožní pohyb a změnu polohy;

•	 potřebují každého, kdo jim rozumí i bez řeči a spolehlivě se o ně stará a pečuje o ně.

definice:
Charakteristika postižení více vadami je uvedena ve Věstníku MŠMt ČR (č. 8/1997, č.j. 25602/97-22): 

Za postiženého více vadami se považuje dítě, resp. žák postižený současně dvěma nebo více na sobě kau-

zálně nezávislými druhy postižení, z nichž každé by jej vzhledem k hloubce a důsledkům opravňovalo 

k zařazení do speciální školy příslušného typu. Za provedení speciálněpedagogické diagnostiky odpoví-

dá speciálněpedagogické centrum (případně pedagogicko-psychologická poradna), zařazené do sítě škol, 

předškolních zařízení a školských zařízení MŠMT ČR.

klasifikace žáků se souběžným postižením více vadami
1. Skupina, v níž je společným znakem mentální retardace, která je determinujícím faktorem pro 

nejvýše dosažitelný stupeň vzdělání a pro dosažitelnou míru výchovy. Proto je při rozhodování o způsobu 

vzdělávání pokládána za vadu dominantní�

2. Druhou skupinu tvoří kombinace vad tělesných, smyslových a vad řeči. Specifickou skupinu 

žáci hluchoslepí.

3. Samostatnou skupinu tvoří žáci s poruchami autistického spektra (PAS).
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4 kurikulární dokumenty

Kurikulární dokumenty mají dvě úrovně – státní a školní. Státní úroveň představuje národní pro-

gram vzdělání a rámcové vzdělávací programy. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy. 

Kurikulární dokumenty představují obrat ve vzdělávání, v pojetí funkcí a klíčových cílů školy, v pojetí 

kvalitní výuky a strategií učení. Je v nich zdůrazňován zřetel k dovednostem, postojům, hodnotám a vědo-

mostem, tedy ke kognitivnímu, emočnímu, sociálnímu a mravnímu (Spilková, V. 2005).

Mezi základní kurikulární dokumenty patří Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

(RVP ZV, 2005). Je to dokument, který vymezuje představy státu o zaměření, obsahu a výsledcích zá-

kladního vzdělávání. Je programem, který stanovuje prostor, v němž se škola (učitelé) pohybují při rea-

lizaci základního vzdělávání. Je dokumentem se vzájemnými obsahovými a strukturálními návaznostmi 

na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a rámcové vzdělávací programy pro střední 

vzdělávání. (VÚP, 2002, s. 3). na jeho základě si škola zpracovává školní vzdělávací program.

Základní cíl vzdělávání je směřován k rozvoji klíčových kompetencí s přesunem od pamětního osvo-

jování k orientaci na konstruktivní poznatky získané na základě vlastní činnosti. V rámci obsahu vzdělání 

se orientujeme na prosazování potřeb a vývojových zvláštností žáků (srov. Spilková, V. 2005, Švec, V. 

1992).

RVP ZV představuje v nově navrhovaném dvoustupňovém kurikulu dokument, který připravuje stát. 

RVP ZV podporuje v souladu s nejnovějšími trendy vzdělávacích politik států Evropské unie pedagogic-

kou autonomii škol a učitelů, umožňuje různé přístupy k základnímu vzdělávání žáků v souladu s jejich 

individuálními vzdělávacími potřebami. tento program předpokládá volbu různých vzdělávacích postupů, 

odlišných metod a forem výuky, navozuje lepší podmínky pro proměnu vnitřní atmosféry škol a celkově 

vyšší efektivitu vzdělávání. Významnou inovací je posílení hodinové dotace určené pro výuku cizích ja-

zyků a osvojování informačních a komunikačních technologií (ICt). Smyslem a cílem vzdělávání je dle 

RVP ZV vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, 

a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání má vytyčeny, popsány a vysvětleny úkoly, 

na které klade tento nově koncipovaný kurikulární dokument důraz a o které tento vzdělávací program 

usiluje:

•	 Postavit žáka do centra vzdělávacího úsilí, tj. respektovat jeho individuální potřeby.

•	 Vymezit pluralitní prostředí pro základní vzdělávání, tj. možnost různých modelů základního 

vzdělávání.

•	 Podporovat využívání vhodných pedagogických inovací směřujících k aktivizaci žáků k činnostní-

mu učení.

•	 Prostřednictvím učiva a nových způsobů vzdělávání uplatnit nové pojetí kurikula s cílem naplnění 

kompetencí jako závazného výsledku vzdělávání.

•	 Přiblížit cíle a obsah vzdělání žáků v moderní demokratické společnosti (program klade důraz 

na komunikaci, na posílení demokracie a kooperace v běžném životě, na rozvoj osobnosti žáka 

v kulturních, přírodních a společenských oblastech, zvýrazňuje některé součásti vzdělávání jako 

multikulturní výchovu a environmentální výchovu i výchovu ke zdravému životnímu stylu atd.).

•	 Vytvořit podmínky pro integrované vyučování.

•	 Umožnit individualizaci výuky, tj. diferenciaci výuky ve shodě s individuálními potřebami a mož-

nostmi žáků.
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•	 Podpořit pedagogickou samostatnost a svéráznost škol i pedagogických pracovníků vymezenou 

rámcovým vzdělávacím programem.

•	 Podporovat vytváření příznivějšího klimatu škol.

•	 Vymezit společný vzdělávací rámec pro 2. stupeň základní školy a pro nižší ročníky víceletých 

gymnázií.

•	 Vytvořit co nejlepší podmínky pro přechod ze základního do středního vzdělávání.

•	 Vytvořit podmínky pro zpřístupnění základního vzdělávání vůči veřejnosti.

•	 Při tvorbě a realizaci školních vzdělávacích programů základního vzdělávání připravovat prostor 

pro kooperaci, pro užší kontakt mezi školou a rodiči, školou a veřejností aj.

•	 Umožňovat a podporovat další vzdělávání učitelů se zaměřením na týmovou práci, která je potřeb-

ná při tvorbě školních vzdělávacích programů.

•	 V souladu s pojetím Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání připravovat bu-

doucí pedagogy.

•	 V souladu s cíli programu vytvořit evaluační systém, který by systematicky určoval kvality výsled-

ků vzdělávání a který by podporoval sebeevaluaci jednotlivých škol.

•	 Při tvorbě učebnic, vzdělávacích textů uplatňovat a respektovat výše uvedené pojetí rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Obsah vzdělávání je založen na učivu, které pomůže žákům porozumět světu kolem nich. na napl-

ňování obecných vzdělávacích cílů se podílí devět vzdělávacích oblastí formulovaných v programu (Jazyk 

a jazyková komunikace – Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Matematika a její aplikace – Matematika 

a její aplikace, Informační a komunikační technologie – Informační a komunikační technologie, Člověk 

a jeho svět – Člověk a jeho svět, Člověk a společnost – Dějepis, Výchova k občanství, Člověk a příroda 

– Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Umění a kultura – Hudební výchova, Výtvarná výchova, Člověk 

a zdraví – Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, Člověk a svět práce – Člověk a svět práce). 

Vzdělávací oblasti a obory vzdělávací oblasti jsou pedagogické pojmy, které ve vzdělávacím progra-

mu nahrazují tradiční vyučovací předměty (ve stávajících vzdělávacích programech). Jednotlivé vzdělá-

vací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory. 

Jako doplňující vzdělávací obory, které nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, jsou zařazeny 

další cizí jazyk a dramatická výchova. Poměrně samostatnou součástí programu jsou tzv. průřezová témata 

(osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a glo-

bálních souvislostech, multikulturní výchova, environmentální výchova, mediální výchova). Průřezová té-

mata procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení jejich obsahů, tvoří povinnou součást 

základního vzdělávání (Bartoňová, M., Vítková, M. 2007).

rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání 
žáků s lehkým mentálním postižením

V případě edukace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami (žáci s mentálním postižením) může 

být využíván Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků 

s lehkým mentálním postižením (R5VP-LMP). V tomto programu je respektována snížená rozumová úro-

veň žáků, tomu odpovídá rozsah učiva. Očekávané výstupy jsou prakticky zaměřené a využitelné v běžném 

životě. Mají podmínečnou formulaci, neboť není možné stanovit, co je žák s lehkým mentálním postiže-

ním, sociálním zanedbáním v určitém věku schopen zvládnout (RVP ZV LMP, 2005). Ve vztahu ke stávají-

cím kurikulárním dokumentům nahrazuje Standard základního vzdělávání a přebírá některé z dosavadních 
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vzdělávacích programů, přičemž po úpravách bude moci škola využít některé části vzdělávacích programů 

v současnosti platných a realizovaných. 

rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální (RVP ZŠS, 2008) navazuje 

svým pojetím na RVP ZV – LMP a člení se na dvě úrovně – pro žáky se středně těžkým mentálním po-

stižením a pro žáky s těžkým postižením a souběžným postižením více vadami. Vymezuje podmínky pro 

speciální vzdělávání žáků s různým stupněm mentálního postižení, umožňuje využití podpůrných opatření 

zohledňujících speciální vzdělávací potřeby žáků. RVP ZŠS se zavedl do praxe po jeho ověření v pilotních 

školách ve školním roce 2010/2011. Cíle základního vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním po-

stižením představují předpokládaný směr vzdělávání. Snahou je dosažení optimálního rozvoje osobnosti 

žáků a kvality jejich života s přihlédnutím k možnostem daným postižením. Žáci s těžkým mentálním po-

stižením často mají poruchy motoriky, poruchy komunikační schopnosti a další zdravotní omezení, takže 

je nutné, aby se vzdělávali na základě speciálně upraveného vzdělávacího programu. Vzdělávání má nejen 

jiný obsah, odlišné metody práce, ale vyžaduje i speciálně upravené podmínky. Pro vzdělávání žáků s těž-

kým mentálním postižením je charakteristické individualizované vzdělávání. Při vzdělávání se využívají 

alternativní a augmentativní komunikační systémy (AAK). Vzdělávání je doplněno rehabilitační tělesnou 

výchovou a relaxačními činnostmi.

rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G, 2007) je určen pro tvorbu ŠVP na čtyřletých 

gymnáziích a vyšším stupni víceletých gymnázií. Stanovuje základní vzdělávací úroveň pro všechny ab-

solventy gymnázií. Umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu pro vzdělávání žáků se SVP a žáků mi-

mořádně nadaných. Záměrem vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, 

u kterých je předpoklad dalšího studia, je jejich zapojení do vzdělávání na gymnáziu a do následného 

studia na VŠ (Vítková, M. In Bartoňová, M., Vítková, M. 2011). 

rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání
Významný krok v oblasti vzdělávacích programů odborného vzdělávání představovalo přijetí 

Standardu středoškolského odborného vzdělávání v lednu 1998 vymezujícího společný vzdělanostní základ 

pro všechny nově koncipované vzdělávací programy středoškolského odborného vzdělávání. Důležitým 

krokem bylo zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání – KKOV (od 1. 9. 1998). V současné době se 

zpracovávají a diskutují Rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání (RVP SOV) pro 

jednotlivé kmenové obory vzdělání (www.nuov.cz, www.rvp.cz). 

Pro praxi škol jako podporu při vytváření ŠVP vydal národní ústav odborného vzdělávání příručku 

Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU (2007). Při zvažování možností a záměrů 

školy zpřístupnit vzdělávání co nejširšímu spektru žáků, tedy i žákům se SVP, je třeba vzít v úvahu při 

tvorbě školních vzdělávacích programů tyto okolnosti (Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 

63-41-M/02, Obchodní akademie, 2007, s. 72–76; Metodika tvorby ŠVP SOŠ a SOU, 2007): charakter 

oboru vzdělání a požadavků na zdravotní způsobilost uchazeče o vzdělávání vzhledem ke stupni zdravot-

ního postižení nebo zdravotního znevýhodnění, přínos vzdělávání v daném oboru pro sociální uplatnění 

absolventa i jeho osobní uspokojení, možnosti jeho pracovního uplatnění, potřebu a způsob úpravy vzdě-

lávacího programu (délka studia, vzdělávacího obsahu), materiální a organizační podmínky vzdělávání 

(např. bezbariérový přístup), odborné a personální zabezpečení výuky, znalost specifik jednotlivých druhů 
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postižení a zdravotního znevýhodnění, způsob spolupráce se školskými poradenskými pracovišti, se ZŠ, 

ve kterých žák končil povinnou školní docházku, a podmínky dané legislativou (školskou a sociální) pro 

vzdělávání žáků se SVP a jejich sociální ochranu (Vítková, M. In Bartoňová, M., Vítková, M. 2011). 

rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá
V souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odbor-

ném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s plněním plánu hlavních úkolů byl 

předložen pro střední vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 

(dále RVP PRŠ 1, 78-62-C/01). Dokument navazuje na rámcové vzdělávací programy pro základní vzdě-

lávání a je funkčním článkem systému vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zejména žáků s těžšími 

stupni mentálního postižení, se souběžným postižením více vadami a s poruchami autistického spektra.

V praktické škole jednoleté se vzdělávají žáci s různými druhy a s různou mírou závažnosti zdravot-

ního postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělávání v odborných činnos-

tech a oborech podle zaměření školy posouzena odborným lékařem. na základě jeho doporučení budou 

na žáky stanoveny požadavky, které budou důsledně respektovat jejich individuální zvláštnosti, zdravotní 

stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení.

V praktické škole jednoleté se pomocí speciálních vzdělávacích metod, prostředků a forem žáci při-

pravují pro výkon jednoduchých činností. Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o do-

sažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Absolventi praktické školy jednoleté se mohou 

v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a vý-

roby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), 

případně na chráněných pracovištích. V současné době probíhá tvorba ŠVP na sedmi praktických školách 

jednoletých podle pilotní verze pod vedením VÚP. Výuka podle ŠVP zpracovaných v návaznosti na RVP 

PRŠ 1 by měla být zahájena od 1. září 2012 (Vítková, M. In Bartoňová, M., Vítková, M. 2011).

rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá
Pro získání středního vzdělávání je zpracován Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání prak-

tická škola dvouletá (78–62–C/02). RVP PRŠ2 dává možnost získat střední vzdělání žákům se středně těž-

kým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdra-

votním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání na jiném typu střední školy. Praktická škola dvouletá 

doplňuje a rozšiřuje všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky. Vzdělávací proces 

je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a pracovních postupů potřebných v ka-

ždodenním i v budoucím pracovním životě. Poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních doved-

ností v oboru dle zaměření přípravy a vedoucích k profesnímu uplatnění. Získané dovednosti mohou žáci 

také využít v dalším vzdělávání.

RVP PRŠ 2 stanovuje cíle, formu, délku, obsah a výsledky vzdělávání (co by měl žák umět a být scho-

pen na určité úrovni odpovídající jeho předpokladům prokázat) podle daného oboru vzdělání a zaměření 

školy. Učivo není cílem vzdělávání, ale prostředkem k dosažení požadovaných výsledků. Edukační proces 

je organizován tak, aby odpovídal psychickým i tělesným schopnostem žáků a respektoval jejich individu-

ální zvláštnosti a specifické potřeby. V praktické škole dvouleté se vzdělávají žáci s různou mírou závaž-

nosti rozličných zdravotních postižení. Vzhledem k tomu musí být zdravotní způsobilost žáků ke vzdělá-

vání v odborných činnostech a oborech podle zaměření školy posouzena odborným lékařem. na základě 

jeho doporučení budou stanoveny požadavky na žáky, které budou důsledně respektovat jejich individuální 

zvláštnosti, zdravotní stav a specifické problémy vyplývající z povahy a stupně postižení. Vzdělávání se 
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ukončuje závěrečnou zkouškou; dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. 

Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb 

a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví, ve výrobních podnicích, v země-

dělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání (Vítková, M. In Bartoňová, M., Vítková, M. 2011).

Školní vzdělávací programy
Rámcové vzdělávací programy jsou normativními východisky pro tvorbu školních vzdělávacích 

programů (ŠVP). Pomocí tohoto školního programu má každá škola možnost se profilovat, jeho příprava 

je tedy plně v kompetenci školy. Obsah školního vzdělávacího programu může být také doplněn o speci-

fické materiály, které se vztahují k historii, kultuře a tradici jiných národností (vazba na strategie výuky 

doplnění vzdělávacího obsahu o materiály k identitě žáka). Výstupy a učivo by měly být smysluplné 

a s významem učeného by měl učitel neustále s žáky pracovat. V rámci učebního plánu mohou školy zři-

zovat speciální vyučovací předměty, dotované z disponibilních hodin. 

Zlepšení kvality a hlavně motivace učitelů pro jejich profesi musí být prioritou každého státu. tato 

kvalita velice úzce souvisí s učebními materiály. Učitelství jako takové sice spočívá v samostatné práci 

v rámci vlastních kvalifikačních předpokladů, ale i týmová práce je v jeho působení nepostradatelná. 

naučit se pracovat v týmu odborníků je také důležitým úkolem pro budoucnost. tím se mění obsah vzdělá-

ní, metody a formy výuky, mění se celé klima školy (srov. Rys, S. 1975, Petty, G. 1996). Důležitou oblastí 

je vzdělávání učitelů, a to právě zaváděním multikulturní výchovy do škol. Klíčovou roli mají pedagogické 

i další fakulty vzdělávající učitele a centra dalšího vzdělávání.
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5 Školní vyučování

Škola je instituce, která má předpoklady podporovat rozvoj osobnosti jedince. Jako sociální instituce má 

stanovené výchovně vzdělávací cíle, vlastní organizaci, metody a zásady práce (srov. Havlík, R., Koťa, J. 2002, 

Bartoňová, M. 2005). Důležitým úkolem učitele je naučit děti/žáky efektivně spolupracovat, rozvíjet u nich 

strategie vedoucí k efektivní interakci a k vzájemné komunikaci, vést děti k diskusi. Učení ve školním prostředí 

bylo zkoumáno spousty let, přičemž se měnily nejen výzkumné metody, ale také koncepce zkoumání.

K tomu, aby si žáci mohli osvojit základní znalosti, vědomosti, dovednosti, musí být zajištěn kvalitní 

a efektivní výchovně vzdělávací proces (VVP). to je možné pouze při vytvoření optimálního prostředí 

pro vzdělávání, příznivého klimatu školy a třídy (srov. Rys, S. 1975, Mojžíšek, L. 1984; Petty, G. 1996, 

Bartoňová, 2009). V případě školního vzdělávání má na žáky a jejich úspěšnost zásadní vliv mikrosociální 

prostředí konkrétní školní třídy a školy, kterou navštěvují. 

výchovně vzdělávací proces
Výchovně vzdělávací proces je dán strukturou specifických pedagogických, psychologických, soci-

álních a mnoha dalších aspektů. tyto aspekty vytvářejí rámec, který se liší aktuálně působícími faktory. 

Struktura vyučovacího procesu je ovlivněna užitím vyučovacích metod, organizačních forem, výchovného 

stylu učitele a prostřednictvím jednotlivých fází vyučovací hodiny. Důležitým faktorem je učitel a osob-

nost samotného žáka. 

V odborné literatuře pracujeme s termínem termínem vyučovací proces (srov. Spilková, V. a kol. 1996; 

Skalková, J. 2007, Kalaja, M. 2009), užívá se též termín výuka nebo výchovně vzdělávací systém (Obst, 

O. In Kalhous, Obst a kol. 2002), či dokonce jednoduše vyučovací hodina (srov. Rys, S., 1975, Mojžíšek, 

L., 1984, Petty, G. 1996, Bartoňová, M. 2009). Vnímáme jej jako děj, v němž probíhají určité pedagogické, 

psychologické a sociální jevy v pedagogické situaci. Dle názorů odborníků jde o proces, který má svou 

časovou délku, prostor, podmínky, faktory a v neposlední řadě interpersonální vymezení. Výsledkem VVP 

je vzdělání, které se záměrným, soustavným a organizovaným způsobem rozvíjí při vyučování. Výraz 

vzdělávání používáme tehdy, chceme-li zdůraznit jeho procesuální stránku (Skalková, 2007, s. 27). 

G. Petty (1996) chápe vyučování jako dvoustranný proces. Jedná se o komunikativní proces mezi 

učitelem a žákem, bez něhož „učitel nemůže vědět, zda se žák něčemu naučil, anebo nenaučil“. Účinné 

prostředí, v němž se žák učí, by mělo zahrnovat následující znaky (Mareš. J. In Průcha, J. 2010, s. 176):

•	 navazovat a rozvíjet konstruktivní a zacílené učení u všech žáků,

•	 rozvíjet žákovskou autoregulaci učení tak, aby se žák naučil řídit své vlastní učení a přebírat za něj 

odpovědnost,

•	 umožňovat, aby se žákovo učení odehrávalo v autentickém kontextu, využívání různých materiálů 

a učebních zdrojů,

•	 být flexibilní, přizpůsobovat se potřebám žáků, poskytovat jim pomoc,

•	 zajistit, aby žák mohl integrovat metakognitivní znalosti a postupy.

vyučování, výuka 
na vyučování je nazíráno jako na celistvý proces, který v sobě zahrnuje řadu komponent: vede k pod-

poře učení za realizace určitých cílů, je dáno svým věcným obsahem (učivo), je pro ně charakteristická in-

terakce mezi učitelem a žáky a celý proces se odvíjí v určitých podmínkách (srov. Skalková, J. 2003, Janík, 

t. In Průcha, J. 2009). Při vyučování dochází k profesionální podpoře a řízení žákova učebního procesu.
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Procesy vyučování a učení se realizují ve výuce. J. Skalková (2007) chápe výuku jako prostor pro 

učení a vyučování, v němž učitel i žák sledují určitý cíl, který se konkretizuje ve vzdělávacím obsahu 

(učivu). Plánování výuky je dlouhý, náročný, ale hlavně zodpovědný pedagogický úkol učitele. Příprava 

na výuku tedy nespočívá pouze v tom, že si pedagog danou vyučovací hodinu předem promyslí (obsah, 

pomůcky, charakter hodiny).

O. Šimoník (2005), J. Skalková (2007) chápou proces výuky jako proces longitudiální, neboť kon-

krétnímu „provedení“ výuky předchází několik fází s delší časovou posloupností. 

fáze výuky:
1� fáze: plánování výuky – obsahem je promyšlená příprava na vyučovací proces, zamyšlení se nad 

obsahem předávaného

2� fáze: realizace výuky – představuje konkrétní aktivity učitele a samotného žáka ve výuce. Učitel 

při tom uplatňuje různé styly řízení výuky, konkrétní vyučovací metody a organizační formy (vzdělávací 

metody nám určují, jakým způsobem budeme vést žáky k výchovně vzdělávacímu cíli, jaké prostředky 

použijeme, jaké je postavení učitele či žáka). V odborné literatuře se také setkáváme s termíny výukové 

metody, vyučovací metody, též didaktické metody (srov. Mojžíšek, J. 1988; Kalhous, Z., Obst, O. a kol. 

2002; Šimoník, O. 2005; Skalková, J. 2007; Bartoňová, M. 2009). 

3� fáze: reflexe výuky – zahrnuje hodnocení učitele po výuce s možností evaluace, která je důležitá 

pro následné plánování další výuky.

Proces vyučování můžeme specifikovat i jako profesní aktivitu učitele, jež směřuje k podpoře učení 

žáka a je procesem, který se neustále vyvíjí.

vyučovací hodina 
Vyučovací hodina je základní jednotkou týdenního vyučovacího plánu (rozvrhu hodin), můžeme ji 

strukturálně členit na několika fází (stupňů), má svoji náplň a svůj charakter. Hlavními rysy by měly 

být systematičnost, adekvátní dynamičnost, promyšleně logicky po sobě jdoucí postupy školních činností  

(Kalous, Z., Obst, O. a kol. 2002). Při její realizaci jde o navození učebních zkušeností, které umožní žá-

kovi získat a osvojit si požadované vědomosti, dovednosti a návyky. 

Při regulaci učebních činností žáků musí učitel zvládnout jednotlivé činnosti:

1. Vytváří podmínky pro učení žáka: podmínky vnější (pomůcky, hygienické podmínky) a vnitřní 

(soustředění žáků, motivace, která vzniká při důsledném plánování výuky, kdy učitel vytváří strukturu 

hodiny a má jasnou představu o výchovně vzdělávacích cílech).

2. Seznamuje žáky s novým učivem.

3. Reguluje učební činnosti žáků tak, aby si učivo upevnili a prohloubili. Pracuje s nimi v souvislos-

tech, prakticky, uplatňuje integraci učiva. 

4. V průběhu učebních činností a na závěr hodiny zajišťuje zpětnou vazbu (diagnostikuje) pro žáky 

a pro sebe (Kalhous, Z., Obst, O. 2002).

Plynulý průběh hodiny svědčí o připravenosti vyučujícího. Vyučovací hodina je základní jednotkou 

týdenního vyučovacího plánu (rozvrhu hodin). Každá hodina je koncipována tak, aby v rámci rozvrhu 

figurovala jako samostatná jednotka, přičemž obsahová náplň hodiny může navazovat na následující vy-

učovací hodiny, jednotky. nemusí však být explicitně uzavřena, očekávají-li její vytýčené cíle pokračo-

vání, návaznost a rozšíření v následující možné jednotce. Strukturálně lze vyučovací jednotku (45 min.) 

rozčlenit na několik článků: 
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•	 úvodní část – zahájení vyučovací hodiny, sdělení cíle, organizační pokyny, kontrola domácích 

úkolů

•	 opakování učiva

•	 motivace k novému učivu

•	 expozice nového učiva

•	 procvičování a upevňování učiva

•	 pokyny k domácí přípravě žáků

•	 shrnutí, zhodnocení, zakončení hodiny (Šimoník, O. 2005).

Každá hodina má svůj individuální charakter, její jedinečnost se vyznačuje především složením žáků, 

klimatem třídy, vztahy a komunikací ve třídě, obsahem výuky a také tím, co předcházelo před zahájením 

hodiny a co bude po hodině následovat apod. (Mojžíšek, J. 1981).

Podle toho, která etapa ve vyučovací hodině převládá, klasifikujeme hodinu na:

•	 přípravy žáků na osvojování nových vědomostí a dovedností (motivační)

•	 osvojování nových vědomostí

•	 opakování a upevňování vědomostí

•	 vytváření a upevňování dovedností

•	 použití vědomostí a dovedností v praktických činnostech

•	 ověřování a hodnocení – diagnostické

•	 kombinované (smíšené) – je nejčastěji užívána v podmínkách českého edukačního prostředí.

Při přípravě vyučovací hodiny spolupůsobí několik prvků. Důležité je stanovit si cíle hodiny, zvolit 

a promyslet si výběr náplně hodiny a jejich rozvržení. S tím úzce souvisí příprava pomůcek, které budou 

učitel i žáci během edukačního procesu využívat. Součástí správné přípravy je i zamyslet se nad stanove-

ným způsobem hodnocení a sledování, nakolik se žákům daří postupovat v učení.

Mezi další organizační formy kromě vyučovací jednotky řadíme individuální výuku, hromadnou 

a frontální výuku, individualizovanou výuku, projektovou výuku.
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6 pedagogické hodnocení a podpůrná diagnostika

Pedagogické hodnocení je nepostradatelnou součástí vyučovacího procesu. Pro učitele představuje 

významnou zpětnou vazbu o žácích, ale i o jeho vlastní práci. Inovativní koncepty a metody hodnocení se 

v praxi liší v nezávislosti na vzdělávací politice a na institucionálních a personálních podmínkách. Celkově 

rozlišujeme tři druhy tendencí:

První tendence spočívá ve stále větší orientaci na vývojové normy a vývojové teorie. Stále méně jsou 

používány jako jediné měřítko k posouzení individuálních odchylek výkonu od normy průměru. Do po-

předí se stále více dostává snaha aktuálně rozvinout možnosti chování žáka, chápat je jako mezistupeň 

vývoje a pak prognosticky určit další možný vývojový krok. Při tom vyniknou vyjádření, která popisují jak 

projevy vývoje, tak i vysvětlující teorie, které vysvětlují principy vývoje. Přínos této tendence spočívá pře-

devším v tom, že koncepty na podporu žáka mohou být přizpůsobeny individuálním výchozím podmínkám 

a možnostem individuálního rozvoje žáka.

Druhá tendence může být spatřena ve větší orientaci na vlivy prostředí. Zatímco dosud bylo dítě 

v popředí konceptů a metod hodnocení, nyní se stále více dává důraz na podmínky prostředí, které mají stá-

lý vliv na vývoj dítěte. Metodicky získávají na významu systematická pozorování a analýzy dítěte v jeho 

prostředí. Pozitivní na tomto vývoji se zdá být především to, že uznáním podílu okolí dítěte na vzniku 

nutnosti zásahu speciální pedagogiky je stále více potvrzována také nutnost orientovat koncept podpory 

i na utvoření účinných podmínek, nesoustředit se jen na změny v osobnosti dítěte.

Za třetí se stále více prosazuje přesvědčení, že učení ve škole nemá být orientováno na fiktivní 

průměrné dítě, ale musí být přizpůsobeno individuální výchozí situaci. Ve speciální pedagogice to platí 

především, protože zde mohou být ztížené podmínky jak ve smyslu podmínek prostředí, tak ve smys-

lu individuální výchozí situace. Metodicky z toho plyne, že individuální učební a rozvojové možnosti 

jsou průběžně zpracovávány a na tomto základě vytvářeny individuálně vzdělávací plány (Bartoňová, M., 

Vítková, M. 2007).

nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu jsou činnosti spojené s hodnocením žáků. J. Slavík 

(1999, s. 23) rozumí školním hodnocením všechny hodnotící procesy a jejich projevy, které bezpodmínečně 

ovlivňují školní výuku nebo o ní vypovídají. 

Hodnocení a klasifikace slouží jako zdroj zpětnovazebných informací pro osoby a instituce ve vzdě-

lávacím systému. Cílem hodnocení žáků je zvyšovat efektivitu vyučování a zlepšovat kvalitu žákovského 

učení (Slavík, J. In Průcha, J. 2009).

J. Slavik (2009, s. 587) prezentuje hodnocení žáků jako komunikační a interpretační proces, který 

poskytuje diagnostické informace o porovnatelných kvalitách učebních výkonů a chování žáků s cílem 

zvyšovat kvalitu učení a efektivitu vyučování.

Rámcové podmínky vzdělávání vycházejí v České republice ze školského zákona č. 561/2004 Sb. 

a návazných vyhlášek MŠMt ČR. Hodnocení výsledků žáka je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovním 

hodnocením nebo kombinací obou způsobů či dalších funkčních způsobů hodnocení, které mají potřebnou 

výpovědní hodnotu pro žáka i jeho rodiče. Formálně jsou požadavky na hodnocení výsledků vzdělávání 

vymezeny v paragrafech školského zákona č. 561/2004 a vyhlášce č. 48/2005. Dle dikce školského zákona  

se výsledky vzdělávání žáka v základní škole speciální hodnotí pouze slovně (RVP ZŠS 2008). O způsobu 

hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. 
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pravidla hodnocení žáků jsou součástí školního řádu a obsahují zejména:

•	 zásady hodnocení a průběhu a výsledky vzdělávání a chování žáka ve škole i mimo ni

•	 zásady a pravidla pro sebehodnocení žáka

•	 stupně hodnocení prospěchu a chování v případě použití klasifikace a jejich charakteristiku

•	 zásady pro použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace

•	 zásady pro stanovení celkového hodnocení žáka na vysvědčení

•	 způsob získání podkladů pro hodnocení

•	 způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 48/2005 Sb.)

Cílem hodnocení je pedagogická diagnostika žáka, ve které nestojí v popředí slabé stránky a nedo-

statky žáka. Je třeba zaměřit se na takové hodnocení, které poskytne žákovi zpětnou vazbu, prostřednic-

tvím které získá informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se naučil, 

v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Dále můžeme konstatovat, že hodnocení ovlivňuje průběh učení 

a motivaci žáka k učení, odráží v sobě sociální vztahy (sov. Přinosilová, D. 2007, Vítková, M. In Průcha, 

J. 2010). 

Hlavní pozornost procesu hodnocení spadá do oblasti edukace. Pozornost je především věnována 

rozvíjejícím se kompetencím, současným schopnostem, silným stránkám a možnostem žáka v jeho speci-

fické situaci. Mělo by se používat hodnocení, na jehož základě se dá vypracovat, zorganizovat a uplatnit 

optimální způsob podpory. Inovativní koncepty a metody hodnocení se v praxi liší v závislosti na vzdělá-

vací politice státu a na institucionálních a personálních podmínkách. K hlavním inovacím patří, že součástí 

edukace je zaměřenost na diagnostiku při speciálněpedagogických podpůrných opatřeních. Každé dítě, 

každý žák potřebuje individuální vzdělávací přístup. Kde je ale hranice toho, kteří žáci potřebují zvýšenou 

míru individuální podpory? tato hranice je většinou definována institucionálními rámcovými podmínkami 

jednotlivých škol. ty umožňují vymezit další kroky v učení, které by mohl žák zvládat na základě speciál-

něpedagogické diagnostiky a na ni navazujících podpůrných opatření (srov. Přinosilová, D. 2007).

Hodnocení nemá být zaměřeno na srovnávání žáka s jeho spolužáky, ale má se soustředit na indivi-

duální pokrok každého žáka, na hodnocení plnění předem stanovených požadavků. Cílem hodnocení je 

poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím které získává informace o tom:

•	 jak danou problematiku zvládá 

•	 jak dovede zpracovat to, co se naučil

•	 v čem se zlepšil

•	 v čem ještě chybuje 

Z. Kolář, R. Šikulová (2009) uvádějí, že prostřednictvím hodnocení usilujeme o zlepšení vztahu mezi 

učitelem a žákem, žák se učí, učitel řídí jeho činnost mimo jiné i hodnocením. Ve školních podmínkách 

se zaměřujeme na diferencované požadavky s cílem poskytnout a rozvinout individuální výkony v co 

možná nejvyšší míře. Pedagog by měl přijmout opatření k vyrovnání rozdílných a sociálně podmíněných 

předpokladů k učení u jednotlivých žáků a pozorovat individuální výkony a pokroky se zřetelem na po-

žadavky k následnému typu a stupni vzdělávání. Úkolem základní školy je podporovat žáky, kteří mají 

rozdílné předpoklady k učení, jejich sociální chování a schopnosti takovým způsobem, aby byly vytvořeny 

podklady pro další vzdělávání. Je proto v tomto ohledu nutné posuzovat každého žáka individuálně vzhle-

dem k jeho vývojovým zvláštnostem a výkonu, a dlouhodobým pozorováním tak vytvořit základ pro jeho 

rozsáhlé hodnocení.
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funkce hodnocení

Motivační funkce – hodnocení má přispívat k rozvoji záměrného a systematického učení s akcentem 

na vyučovací cíle. Cílem edukace je, aby se podíl hodnocení a motivace v průběhu vzdělávání zvyšoval.

Formativní funkce – hodnocení poskytuje zpětnou vazbu v procesu činnosti, pomáhá učiteli, ale 

i žákovi volit cestu ke splnění cíle, orientovat se na podporu dalšího efektivnějšího učení.

Diagnostická funkce – hodnocení je založeno na porovnávání určitého stavu s normou. Individuálně 

normované hodnocení porovnává výsledky činnosti, výkonu jednoho žáka. nevede tedy k srovnávání žáků 

vzhledem k jejich výkonům, což je důležité právě v případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

z nichž každý je individualita.

Informativní a komunikativní funkce – účelem je zprostředkovat žákovi zpětnou vazbu, která 

umožní jeho zlepšení a motivaci, směřuje k podpoře žákova učení (srov. Bartoňová, M. 2007, Kolář, Z., 

Šikulová, R. 2009, Slavík, J. In Průcha, J. 2009, Přinosilová, D. 2007)

Hodnocení poskytuje žákovi pravdivý obraz o tom, s jakým úspěchem se mu daří dosahovat díl-

čích očekávaných výstupů, které vedou ke klíčovým kompetencím. Vychází z posouzení míry dosažených 

očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání (školního vzdělávacího programu). Žáci jsou předem seznámeni s výukovými cíli, očekávaný-

mi výstupy pro daný ročník – specifikovanými pro dané období. 

Hodnocení výkonu žáka je pedagogický jev, zároveň je ale také aktem správním, založeným na práv-

ních a správních podkladech. Pedagogům a ostatním pedagogickým pracovníkům je přitom vymezena ur-

čitá volnost. Právní rámcové podmínky vycházejí ze školského zákona č. 561/2004 Sb. Úkolem hodnocení 

žáka se SVP je zjišťování a posuzování jeho úrovně v určitém období, cílem je poskytnout žákovi zpětnou 

vazbu, prostřednictvím níž získává informace, jak danou učební problematiku zvládá. Je zaměřeno na ce-

lou osobnost dítěte a orientuje se především na kladné stránky jeho osobnosti. 

Pravidla pro hodnocení výkonu žáka musí být vymezena pro celé vzdělávání a jsou vytvořena ve spo-

lupráci všech učitelů. Výsledky činnosti žáků jsou dvakrát v roce aplikovány do vysvědčení, a to na konci 

prvního a druhého pololetí. Kromě známky by mělo hodnocení obsahovat také poznámky k chování žáka 

během vyučování, popřípadě jeho sociální chování. 

Výstupní vysvědčení rovněž obsahuje oprávnění k přestupu do vyšší třídy nebo následného vzděláva-

cího stupně. Samotnému oznámkování předchází ohodnocení výkonu formou zprávy, ve které jsou detail-

ně popsány individuální pokroky a silné a slabé stránky žáka v jednotlivých učebních oblastech (Vítková, 

M. In Lechta, V. 2010).

Slovní hodnocení 

Slovní hodnocení je alternativní formou hodnocení, které učitel volí na základě vlastního rozhodnutí 

(ovšem se souhlasem ředitele, zákonného zástupce a na doporučení poradenského pracoviště) a používá 

je i jako formu závěrečného (pololetního) hodnocení. Zahrnuje posouzení výsledků žáka v jejich vývoji, 

ohodnocení píle žáka a jeho přístupu ke vzdělávání, naznačení jeho dalšího rozvoje. Obsah slovního hod-

nocení by měl být pozitivně motivační, ale samozřejmě objektivně kritický. Slovní hodnocení by mělo též 

obsahovat doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat (školský zákon 

č. 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005). Základem pro hodnocení výkonu žáka je, do jaké míry splnil stano-

vené požadavky z hlediska plnění učebního plánu, znalostí získaných během vyučování, jeho schopnosti 

a dovednosti. 

Slovní hodnocení a sebehodnocení jsou využívány při hodnocení dovedností klíčových kompetencí. 

Jedním z hlavních cílů pedagogické práce by se mělo stát oslabování vnější motivace žáků – motivace 
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prostřednictvím známek, a naopak by mělo docházet k posilování motivace vnitřní, která je podporována 

žákovým vlastním sebehodnocením. 

V případě přestupu žáka na jinou školu, která hodnotí odlišným způsobem, škola převádí slovní hod-

nocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení. Vše se děje na základě žádosti příslušné školy 

nebo zákonného zástupce. Současně školský zákon (č. 561/2004 Sb.) ukládá, že pro účely přijímacího řízení 

ke střednímu vzdělávání škola, která hodnotí slovně, převádí toto hodnocení do klasifikace a v posledním 

roce plnění povinné školní docházky vydává žákovi výstupní hodnocení o tom, jak dosáhl cílů vzdělávání. Při 

hodnocení skupinové práce jsou žáci vedeni k tomu, aby si uvědomovali svoje kvality či nedostatky. Hodnotí 

se nejen samotné skupiny, ale i jednotlivci vzájemně, dále jednotlivci hodnotí sami sebe v kontextu skupiny 

a na závěr může být výsledek práce jedné skupiny ohodnocen ostatními skupinami a učitelem. 

Žákovské portfolio
nástrojem pro hodnocení práce žáků je žákovské portfolio, které se zakládá již s nástupem základního 

vzdělávání a je v průběhu školní docházky doplňováno. Jedná se o soubor shromážděných materiálů různé-

ho druhu tak, aby dokumentovaly stav vědomostí a dovedností žáka, případně úroveň osvojení jednotlivých 

kompetencí ve vzdělávání, a dokumentuje vývoj jednotlivých kompetencí v čase. Materiály mají různou 

podobu (písemné testy, výstupy projektů, výtvarné práce, fotografie, referáty) a v každém případě obsahují 

doklady o tom, jak se žák vyrovnal s dovedností sebehodnocení své práce. Žáci mohou po dohodě s vyu-

čujícím do svého portfolia zařazovat i osobní záznamy o úspěších v mimoškolní činnosti. Dokumentování 

žákova pokroku přispívá k vnitřní motivaci k učení (srov. RVP ZV 2005, Bartoňová, M., Vítková, M. 2007).

Hodnocení pomocí portfolia je nejběžnější formou autentického hodnocení. J. Slavík (2009) chápe 

portfolio jako uspořádaný soubor tvůrčích prací žáka sebraných za určitou dobu výuky. tento soubor posky-

tuje informace o zkušenostech a pracovních výsledcích žáka (Slavík, J. In Průcha, J. 2009, s. 591). Z hledis-

ka funkce, kterou portfolio plní, můžeme rozlišovat portfolio pracovní, dokumentační, reprezentační a další. 

Práce s portfoliem je cílevědomá, učitel si uvědomuje, které klíčové kompetence v rámci zadávání 

úkolů chce u žáků rozvíjet. Jednotlivé úkoly a kroky k naplnění portfolia jsou shromažďovány dle předem 

stanovených kritérií.

autoevaluace školy
Autoevaluace je cyklickýcm a systémovým procesem, který je iniciován a realizován aktéry školního 

života (Vašťáková, J. In Průcha, J. 2009, s. 582). Mezi podpůrné mechanismy pro realizaci autoevaluace ve 

školách patří princip participace na řízení. V současné době můžeme sledovat v mnoha evropských školských 

systémech prostor pro autonomii školy. této problematice se věnuje pozornost i v rámci velkých mezinárod-

ních aktivit. 

Ve školní práci představuje autoevaluace dílčí činnosti, projekty, které mají svůj plán, průběh, vyhod-

nocení. Výsledky jsou následně zapracovány a zhodnoceny v rámci další práce školy. Aspekty hodnocení 

školy jsou sledovány na základě shromažďování žákovských prací, dotazníků zadávaných žákům, rodičům 

i pedagogickým pracovníkům. Škola ve svém procesu autoevaluace může využívat standardizovaných 

testů Scio, Cermat aj. Součástí procesu je též autoevaluace pedagogů, jejichž hodnocení se neopírá pouze 

o ojedinělé hospitace, ale i o informace, jak učitelé výuku plánují, jaké si stanovují výukové cíle, jak vy-

hodnocují jejich naplnění a jak vedou žáky v procesu vzdělávání. Plán evaluačních činností se stanovením 

kritérií, nástrojů včetně časového rozvržení je stanovován na určité období, je flexibilní, má svou etickou 

a sociální dimenzi (srov. Vašťáková, J. In Průcha, J. 2009, Bartoňová, M., Hnátková, J. 2007, Kalhous, Z. 

Obst, O. 2002). 
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7 portfolio

Užívání portfolia patří v současné době k evropským trendům. Lze je využívat pro různé účely 

a od toho se odráží jeho obsah a výběr materiálů. Literatura uvádí, že se jedná o soubor, který je strukturo-

vaný, aktivní, reprezentativní. Je nástrojem k hodnocení profesních kompetencí a k sebehodnocení a sebe-

řízení studenta. Odborníci přistupují k tomuto fenoménu jako k prostředku, pomocí kterého se vytváří stu-

dentské sebepojetí a nastartování prefesionalizačního děje (Svatoš, t., Holý, I. In Píšová, 2007). Portfolio 

je soubor různých produktů žáka, které dokumentují práci žáka a jeho vývoj za určité období (Průcha, J., 

Walterová, E., Mareš, J. 1998). 

V souvislosti se současnými změnami ve školství je právě portfolio uváděno jako jeden z možných 

nástrojů dynamicky se rozvíjející oblasti autoevaluace školy. Obsah portfolia je dán specifickým cílem, 

k němuž slouží. 

Každé portfolio je svým obsahem jedinečné a jeho tvorba je dlouhodobou záležitostí. M. Píšová 

(2007) vymezuje a specifikuje základní požadavky na portfolio. Zdůrazňuje, že by mělo poskytovat pro-

stor pro dané uspořádání jednotlivých složek, mělo by být přenosné a dostatečně flexibilní. Jako celek je 

plastickým a živým portrétem svého nositele. Obsah portfolia tvoří:

•	 Vybrané práce (pedagogicko-psychologické disciplíny, oborové didaktiky),

 př. seminární práce, ročníkové práce, projekty, didaktické materiály, pomůcky.

•	 Doklady pedagogické praxe (reflektivní deník, přípravy na hodinu, dokumentace).

•	 Autobiografický popis profesního vývoje (eseje, příběhy, myšlenkové mapy, profesní životopis).

•	 Recenze a anotace odborné knihy (Spilková, J. 2007).

tvorba portfolia je dlouhodobou záležitostí a zahrnuje v sobě řadu postupných kroků.

Prvním krokem poskytnout studentům informace o tom, co je to portfolio, k jakým účelům slouží, 

jaké jsou jeho cíle, jeho využití v rámci studia učitelství. Součástí tohoto kroku jsou i informace o princi-

pech a kriteriích hodnocení. Pak dochází ke sběru materiálů a jeho archivování. 

Druhým krokem je postupná selekce – výběr materiálů ze shromážděného souboru. 

Portfolio je především dokladem celého průběhu studia, představuje autentický materiál, který doku-

mentuje obsah studia a úroveň výkonů studenta v průběhu studia (Havel, J. Filová, H. In Píšová, M. 2007). 

Cíle práce s portfoliem:

•	 Učit studenty dokumentovat jednotlivé fáze profesního rozvoje. 

•	 Podporovat autonomii učení, odpovědnost za svůj rozvoj.

•	 Učit konkrétním strategiím sebereflexe.

•	 Podporovat individualizaci profesionalizačního procesu (Spilková, V. In Píšová, M. 2007, s. 7).

studentské portfolio
Studentské portfolio je uspořádaný soubor prací a materiálů studenta za určitou dobu výuky. Mělo by 

obsahovat dvě roviny: povinnou a volitelnou. Může mít různé podoby a podle toho odvozujeme základní 

druhy portfolia:

•	 Pracovní portfolio – obsahem jsou informace především pro studenta (poznámky z přednášek, se-

minářů, koncept přípravy).
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•	 Dokumentační portfolio – již obsahuje uspořádané práce studenta za účelem hodnocení v rámci 

jednotlivých semestrů, ročníků. Student v něm předkládá seznam literatury, výběr konceptů, samo-

statné seminární práce, hospitační záznamy.

•	 Ukázkové portfolio – představuje nejlepší práce studenta a podklady k závěrečnému hodnocení.

•	 Reprezentativní hodnocení – student si sám vybírá práce, které chce archivovat, které ho někam 

směřují a mohou sloužit k ocenění a pokroku.

J. Havel, H. Filová (In Píšová, M. 2007) poukazují na to, že portfolio je nástroj, který vede studen-

ty, ale je současně i dokumentem, který vypovídá o kvalitativním růstu studenta. tím se stává nástrojem 

k rozvoji profesionálních klíčových kompetencí budoucích učitelů. Dílčí součástí studentského portfolia 

je i deník pedagogické praxe�

cíl a účel portfolia
Student pomocí portfolia získává vhled do didaktické stránky učiva vzhledem k individuálním zvlášt-

nostem žáků. Učí se např. pracovat s různými učebnicemi, metodickými příručkami. Získává praktickou 

zkušenost s užitím dílčích forem hodnocení. Můžeme konstatovat, že je nástrojem k sebehodnocení a k se-

berozvoji (př. osobní plán rozvoje). V neposlední řadě je můžeme považovat za důležitý nástroj k integraci 

studia – teoretické, praktické složky a oborově didaktické přípravy. Pro studenta je portfolio velmi cenným 

materiálem s přesahem do jeho budoucí učitelské profese. Je ukazatelem vývoje studenta, poskytuje infor-

mace o jeho pedagogických znalostech, dovednostech, osobnostních charakteristikách (Mazáčová, M. In 

Píšová, M. 2007, s. 115). tvorba portfolia však vyžaduje správné metodické vedení.
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Celkové hodnocení studenta po skončení pedagogické praxe

Jméno a příjmení studenta: ....................................................................................................................

Ročník:  ..................... Aprobace:  .................................... Specializace:  ................................................

Kód předmětu:  ....................................Termín konání pedagogické praxe: ........................................

Název zařízení:  ........................................................................................................................................

Hodnocení studenta na pedagogické praxi

Bodové hodnocení na škále 1–3 (1 výborná úroveň, 2 dobrá úroveň, 3 dostačující úroveň, 

n – nehodnoceno z důvodů, že činnosti nebyly konány).

Kritéria hodnocení

Sledované znalosti a dovednosti
Bodové 
hodnocení

Poznámka

I� Celková příprava
II� Komunikativní dovednosti

1. Hovoří srozumitelně, jasně, adekvátně hlasitě

2. Dokáže přirozeně navázat kontakt s žáky

3. Je schopen komunikovat s žákem jasně a srozumitelně
4. Zvládá reagovat na nečekané otázky a projevy žáků

5. Je schopen naslouchat žákům

6. Schopnost komunikace s pedagogem

III� Osobnostní předpoklady
1. Skutečný zájem o práci, chuť se něco nového naučit

2.
Aktivní přístup, samostatnost, invence, flexibilita, 
kreativita

3.
Schopnost empatie, citlivost pro práci s dětmi se 
zdravotním postižením

4.
Schopnost týmové spolupráce s pedagogem, 
asistentem pedagoga

Příloha manuálu č. 1

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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5. Smysl pro povinnost, zodpovědnost, důslednost

6. Schopnost zodpovědné práce s informacemi

7. Úroveň kvality vedení záznamů

8. Schopnost zapojit se plynule a aktivně do výuky

9. Jiné

IV� Pedagogické schopnosti

1. Úroveň teoretické přípravy 

2. Schopnost plánovat svoji pedagogickou činnost

3. Schopnost řídit vyučovací proces

4. Organizační schopnosti

V� Sebereflexe 

1.
Dokáže reálně zhodnotit průběh své pedagogické 
činnosti

2. Je schopen přijmout i kritické hodnocení

Datum: …………………………………………�

 Podpis a razítko školy

Poznámky:

Příloha manuálu č. 1

masarykova univerzita, pedagogická fakulta, poříčí 7, 603 00 Brno
www.ped.muni.cz/wsedu
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Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

doHoda o provedení práce 

pořadové číslo dohody:  číslo zakázky: 1004
číslo a název pracoviště: 419900 – děkanát

masarykova univerzita (dále jen mu) zastoupená panem doc. rndr. Josefem trnou, csc.,
děkanem pedagogické fakulty

a pan (paní) ……………………………………………………………………………………………
datum a místo narození……………………………. rodné příjmení………………………………
bydliště …………………………………………………………………………psč…………………
rodné číslo……………………………číslo pasu/státní příslušnost (cizinec)…….………………
kvalifikace vŠ
(dále jen zaměstnanec)
uzavírají tuto dohodu o provedení práce (dále jen dohoda).

1. zaměstnanec se zavazuje, že pro mu provede pedagogickou praxi těchto posluchačů: …………
…………….…………….………………………………………………………………..……………
………………………….………………………………………………………………z předmětů: 
…………………………………………………………… počet výstupů:…………

2. práce bude provedena v době od.…………………………..do………….……………………
3. místo výkonu práce: ………………………………………………………………………………
4. za provedení práce ve sjednané kvalitě a době poskytne mu zaměstnanci odměnu ve výši …………..

kč, slovy…………….…………………………………….., která je splatná po dokončení a převzetí 
práce.

kontrolu a případné převzetí práce provede pan (paní) ………………………………………
5. zaměstnanec prohlašuje, že má – nemá* u  mu uzavřen další pracovněprávní vztah, a  to 

na…………………………………………… fakultě, v rozsahu…………………………………
6. mu se zavazuje vytvořit zaměstnanci pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný výkon práce.
7. odměna za vykonanou práci bude převedena na účet zaměstnance u peněžního ústavu na základě 

přiložené žádosti nebo vyzvednuta osobně v řádném výplatním termínu na příslušné pokladně 
mu. nevyzvednuta odměna bude zaslána složenkou na náklady zaměstnance.

8. mu může odstoupit od dohody, jestliže práce nebude provedena ve sjednané době. zaměstnanec 
může od dohody ustoupit, nemůže-li pracovní úkol provést, protože mu mu nevytvořila sjednané 
pracovní podmínky.
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9. pokud bude zaměstnanec pověřen, aby přicházel do styku s osobními údaji zpracovávanými za-
městnavatelem, bere na  vědomí, že je povinen řídit se ustanoveními zákona č. 101/2000 sb., 
o ochraně osobních údajů a směrnice rektora „ochrana osobních údajů na masarykově univerzitě 
v Brně.“ **

10. o dalších povinnostech zaměstnance a mu souvisejících s uzavřením této dohody platí ustanovení 
zákoníku práce, zejména ustanovení § 74 a následující.

11. další ujednání:……….……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….………………

obě strany svými podpisy vyjadřují souhlas s obsahem této dohody.

v Brně dne

………………………………………….    ………………………………………
zaměstnanec za mu

práci kontrolovat a převzal ……………………………………… dne …………………………

*nehodící se škrtněte.
** uvedené dokumenty jsou veřejně přístupny na institucionálních www-stránkách zaměstnavatele.

___________________________________________________________________________

Záznam o provedení předběžné řídící kontroly u výdajů před vznikem závazku ve smyslu příslušných ustanovení 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se zákon o finanční kontrole provádí

………………………………………….  ………………………………………

příkazce operace správce rozpočtu
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REKTORÁT MASATYKOVY UNIVERZITY

mzdová účtárna

Žerotínovo nám. 9

601 77 Brno

Věc: Žádost o převedení mzdy na účet

V souladu s § 11, odst. 6, Zákona o mzdě Vás žádám o bezhotovostní převod mzdy na účet: 

Číslo účtu:   kód banky:

  ………………………………………….

  podpis

Jméno:   .................................................................................................

Adresa:   .................................................................................................

Datum:  .................................................................................................
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