
 

 

 

 

 

 

 

 

NMGr. – SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE  

NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3     SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA 2. STUPNI ZŠ – OV 

Povinný předmět s dotací 3 týdny v zimním semestru prvního ročníku prezenčního i 
kombinovaného studia. Jeho absolvováním získáte za udělený zápočet 3 kreditní body. 

 

V rámci souvislé pedagogické praxe na 2. stupni základní školy z OBČANSKÉ VÝCHOVY 

absolvujete: 

- 4 náslechové hodiny OV 
- rozbory náslechových hodin s mentorem 
- 8 hodin přímé výuky OV a jejich rozbory s mentory 
- další pedagogickou činnost 

 
Zpracujete povinné úkoly do portfolia pedagogické praxe: 

- záznamy 4 hospitovaných hodin 
- záznamy o odučených hodinách 
- přípravy 8 hodin občanské výchovy a veškeré výukové podklady, testy, pracovní listy 

atd. 
- záznamy o nepřímé pedagogické činnosti v rámci praxe 
- autoevaluaci 
- hodnocení vaší praxe vypracované mentorem 

 
Upozornění: V průběhu souvislé pedagogické praxe se na vás vztahuje pracovní doba stejná 
jako na pedagogy školy, v níž vykonáváte praxi.  
 

Rámec praxe, tedy počty hodin a výstupy (portfolio z praxe + hodnocení mentorem praxe), 

jsou stejně jako obsahová náplň a konkrétní zápočtové požadavky stanoveny oborovým 

didaktikem, kterému výstupy odevzdáváte (týká se variant studijního plánu MAIOR i MINOR).   

Výstupem ze souvislé pedagogické praxe je elektronické Portfolio souvislé praxe, které 

najdete v systému Moodle FF UJEP. Každá katedra má specifické nároky na vedení tohoto 

portfolia. Podmínkami pro absolvování praxe v rámci studijního programu Společenské vědy 

pro vzdělávání budete seznámeni na přípravném semináři k pedagogickým praxím. 

Podmínky pro udělení zápočtu: 

Řádné absolvování praxe na škole. 

Odevzdání elektronické verze portfolia z praxe (IS STAG). 

Odevzdání hodnocení mentorem praxe (IS STAG). 

Fakultní či spolupracující školu si vybíráte ze seznamu fakultních a spolupracujících škol. 

Vybranou školu vám schválí oborový didaktik.  

 

Pokyny pro studenta a požadavky oborového didaktika k zápočtu 
Nebude uznána praxe, kterou si student domluví bez vědomí didaktika a bez konzultace 

před nástupem na praxi.  



A – Pokyny pro studenta 

1. Na webových stránkách CODP naleznete v kolonce Pedagogické praxe formuláře pro 
absolvování souvislé pedagogické praxe na ZŠ, které jsou nezbytné pro zahájení praxe: 
Dohoda o realizaci praxe, kterou musíte nechat podepsat vedení školy, na níž budete 
praxi vykonávat, Dohoda o provedení práce 30 hodin a Výkaz odpracovaných hodin, 
které musí vyplnit dle pokynů výše Vaši mentoři (dostupné na 
http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe ).  
 

2. Nejpozději 3 dny po nástupu na praxi doručte na katedru (nejlépe e-mailem) rozvrh 
hodin – viz formulář č. 1 portfolia:  

PORTFOLIO – SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA ZŠ – 1 – ROZVRH VYUČOVACÍCH HODIN 

 
3. Po celou dobu souvislé pedagogické praxe si veďte portfolio, jehož formuláře naleznete 

pod kódem předmětu Průběžná pedagogická praxe v systému Moodle: 
- PORTFOLIO – SOUVISLÁ PRAXE – 1 – ROZVRH VYUČOVACÍCH HODIN 

- PORTFOLIO – SOUVISLÁ PRAXE – 2 – VÝKAZ AKTIVIT STUDENTA/STUDENTKY 

- PORTFOLIO – SOUVISLÁ PRAXE – 3 – ZÁZNAM O HOSPITOVANÉ HODINĚ 

- PROTFOLIO – SOUVISLÁ PRAXE – 4 – ZÁZNAM O ODUČENÝCH HODINÁCH 

- PORTFOLIO – SOUVISLÁ PRAXE – 4 – ZÁZNAM O HOSPITOVANÉ HODINĚ SV NA SŠ 1-4 

- PORTFOLIO – SOUVISLÁ PRAXE – 5 – PŘÍPRAVA HODINY 1-8  

- PORTFOLIO – SOUVISLÁ PRAXE – 6 – HODNOCENÍ STUDENTA/STUDENTKY 

MENTOREM/MENTORKOU 

- PORTFOLIO – SOUVISLÁ PRAXE – 7 – AUTOEVALUACE STUDENTA/STUDENTKY 

Tyto uvedené součásti portfolia budete průběžně vyplňovat do formulářů v systému Moodle. 

4. V rámci souvislé praxe budete ve škole plnit následující úkoly: 

a) absolvujete 4 hospitace na OV na základní škole; 

b) odučíte 8 hodin OV; 

c) budete se podílet na další pedagogické činnosti jako jsou dozory, exkurze, projekty a 

podobně, případně budete po domluvě s vedením školy budete suplovat; 

d) budete plnit povinnosti učitele ZŠ. 

 

B – Požadavky oborového didaktika k udělení zápočtu: 

a) požadovaný počet hospitací a odučených hodin; 

b) řádně a přehledně zpracované portfolio; 

c) obhájení portfolia. 

 

Podklady elektronického portfolia: SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA ZŠ – OV na dalších 
stránkách. 

 

http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe


PORTFOLIO – SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA ZŠ – 1 – ROZVRH VYUČOVACÍCH HODIN 

JMÉNO 
STUDENTA/STUDENTKY 

 

ROČNÍK / PROGRAM  

FORMA STUDIA  

TERMÍN PRAXE  

ADRESA ŠKOLY  

JMÉNO  
MENTORA/ MENTORKY 

 

1.týden: 

Hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Zvonění         

PONDĚLÍ         

ÚTERÝ         

STŘEDA         

ČTVRTEK         

PÁTEK         

2.týden: 

Hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Zvonění         

PONDĚLÍ         

ÚTERÝ         

STŘEDA         

ČTVRTEK         

PÁTEK         

3.týden: 

Hodina 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Zvonění         

PONDĚLÍ         

ÚTERÝ         

STŘEDA         

ČTVRTEK         

PÁTEK         



PORTFOLIO – SOUVISLÁ PRAXE NA ZŠ – 2 – VÝKAZ AKTIVIT STUDENTA/STUDENTKY 

JMÉNO 
STUDENTA/STUDENTKY 

 

ROČNÍK / PROGRAM  

FORMA STUDIA  

TERMÍN PRAXE  

ADRESA ŠKOLY  

JMÉNO  
MENTORA/ MENTORKY 

 

 

DATUM TŘÍDA DRUH ČINNOSTI POZNÁMKA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

__________________________________   ______________________________ 

Datum a podpis mentora – mentorky    Datum a podpis studenta – studentky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTFOLIO – SOUVISLÁ PRAXE NA ZŠ – 3– ZÁZNAM O HOSPITOVANÉ HODINĚ Č. 1 

MENTOR – VYUČUJÍCÍ 
 

HOSPITUJÍCÍ 

ŠKOLA 
 

TŘÍDA POČET ŽÁKŮ 

PŘEDMĚT 
 

DATUM 

 

Téma hodiny: 
 

 

Cíle hodiny: 
 

 

Průběh hodiny – její struktura 

1. úvod hodiny – motivace, opakování a evokace 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Činnost učitele 
 

Činnost žáků 
 
 
 

2. hlavní část hodiny – expozice nového učiva, jeho fixace 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Činnost učitele 
 
 
 

Činnost žáků 
 
 
 

3. závěr hodiny – shrnutí, zpětná vazba 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Činnost učitele 
 
 
 

Činnost žáků 
 
 
 

 



Rozbor hodiny 

 

1 Byli studenti zaměstnáni 

během zápisu do třídní 

knihy? 

ANO  

NE 

Jak? 

 2 Byl kontrolován domácí úkol 

či byla opakována látka 

minulé hodiny? 

ANO    

NE 

Jak? 

 

 3 Byly explicitně stanoveny 

výchovně vzdělávací cíle? 

ANO    

NE 

Jak? Jaké? 

 

 4 Byly zjišťovány prekoncepty 

studentů vzhledem 

k tématu? 

ANO   

NE 

Jak? 

 5 Byly aktivovány dosavadní 

znalosti studentů? 

ANO    

NE 

Jak? 

 6 Byly studentům kladeny 

otevřené otázky k obsahu 

tématu, na které nelze 

odpovědět pouze ano či ne? 

ANO   

     

NE 

Uveďte příklady: 

 7 Pracovali studenti s učebnicí, 

pracovními listy nebo jinými 

materiály? 

ANO   

NE 

S jakými? 

 

 8 Docházelo k časovým 

prostojům? 

ANO    

NE 

Popište je: 

 

 9 Byl zadán domácí úkol? ANO  

NE 

Jaký? 

10 Proběhlo zhodnocení 

chování, vystupování a práce 

studentů v hodině? 

ANO  

NE 

Citujte výroky učitele: 

11 Proběhla reflexe typu „Co 

jsme se dnes naučili“? 

ANO   

NE 

Jak? 

 

12 Proběhla v této hodině 

reflexe typu „Jakým 

způsobem jsme se učili“?  

ANO  

NE 

Jak? 

 

 



Silné stránky hodiny  
 
 

Slabé stránky hodiny  
 
 

Co bych dělal/a 
jinak? 

 
 
 

Jak?  
 
 

Poznámky 
z rozhovoru s 
mentorem 

 
 
 
 

 

 

 

 

__________________________________   ______________________________ 

Datum a podpis mentora – mentorky    Datum a podpis studenta – studentky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTFOLIO – SOUVISLÁ PRAXE NA ZŠ – 3– ZÁZNAM O HOSPITOVANÉ HODINĚ Č. 2 

MENTOR – VYUČUJÍCÍ 
 

HOSPITUJÍCÍ 

ŠKOLA 
 

TŘÍDA POČET ŽÁKŮ 

PŘEDMĚT 
 

DATUM 

 

Téma hodiny: 
 

 

Cíle hodiny: 
 

 

Průběh hodiny – její struktura 

1. úvod hodiny – motivace, opakování a evokace 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Činnost učitele 
 

Činnost žáků 
 
 
 

2. hlavní část hodiny – expozice nového učiva, jeho fixace 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Činnost učitele 
 
 
 

Činnost žáků 
 
 
 

3. závěr hodiny – shrnutí, zpětná vazba 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Činnost učitele 
 
 
 

Činnost žáků 
 
 
 

 



Rozbor hodiny 

 

1 Byli studenti zaměstnáni 

během zápisu do třídní 

knihy? 

ANO  

NE 

Jak? 

 2 Byl kontrolován domácí úkol 

či byla opakována látka 

minulé hodiny? 

ANO    

NE 

Jak? 

 

 3 Byly explicitně stanoveny 

výchovně vzdělávací cíle? 

ANO    

NE 

Jak? Jaké? 

 

 4 Byly zjišťovány prekoncepty 

studentů vzhledem 

k tématu? 

ANO   

NE 

Jak? 

 5 Byly aktivovány dosavadní 

znalosti studentů? 

ANO    

NE 

Jak? 

 6 Byly studentům kladeny 

otevřené otázky k obsahu 

tématu, na které nelze 

odpovědět pouze ano či ne? 

ANO   

     

NE 

Uveďte příklady: 

 7 Pracovali studenti s učebnicí, 

pracovními listy nebo jinými 

materiály? 

ANO   

NE 

S jakými? 

 

 8 Docházelo k časovým 

prostojům? 

ANO    

NE 

Popište je: 

 

 9 Byl zadán domácí úkol? ANO  

NE 

Jaký? 

10 Proběhlo zhodnocení 

chování, vystupování a práce 

studentů v hodině? 

ANO  

NE 

Citujte výroky učitele: 

11 Proběhla reflexe typu „Co 

jsme se dnes naučili“? 

ANO   

NE 

Jak? 

 

12 Proběhla v této hodině 

reflexe typu „Jakým 

způsobem jsme se učili“?  

ANO  

NE 

Jak? 

 

 



Silné stránky hodiny  
 
 

Slabé stránky hodiny  
 
 

Co bych dělal/a 
jinak? 

 
 
 

Jak?  
 
 

Poznámky 
z rozhovoru s 
mentorem 

 
 
 
 

 

 

 

 

__________________________________   ______________________________ 

Datum a podpis mentora – mentorky    Datum a podpis studenta – studentky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTFOLIO – SOUVISLÁ PRAXE NA ZŠ – 3– ZÁZNAM O HOSPITOVANÉ HODINĚ Č. 3 

MENTOR – VYUČUJÍCÍ 
 

HOSPITUJÍCÍ 

ŠKOLA 
 

TŘÍDA POČET ŽÁKŮ 

PŘEDMĚT 
 

DATUM 

 

Téma hodiny: 
 

 

Cíle hodiny: 
 

 

Průběh hodiny – její struktura 

1. úvod hodiny – motivace, opakování a evokace 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Činnost učitele 
 

Činnost žáků 
 
 
 

2. hlavní část hodiny – expozice nového učiva, jeho fixace 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Činnost učitele 
 
 
 

Činnost žáků 
 
 
 

3. závěr hodiny – shrnutí, zpětná vazba 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Činnost učitele 
 
 
 

Činnost žáků 
 
 
 

 



Rozbor hodiny 

 

1 Byli studenti zaměstnáni 

během zápisu do třídní 

knihy? 

ANO  

NE 

Jak? 

 2 Byl kontrolován domácí úkol 

či byla opakována látka 

minulé hodiny? 

ANO    

NE 

Jak? 

 

 3 Byly explicitně stanoveny 

výchovně vzdělávací cíle? 

ANO    

  NE 

Jak? Jaké? 

 

 4 Byly zjišťovány prekoncepty 

studentů vzhledem 

k tématu? 

ANO   

NE 

Jak? 

 5 Byly aktivovány dosavadní 

znalosti studentů? 

ANO    

NE 

Jak? 

 6 Byly studentům kladeny 

otevřené otázky k obsahu 

tématu, na které nelze 

odpovědět pouze ano či ne? 

ANO   

NE 

Uveďte příklady: 

 7 Pracovali studenti s učebnicí, 

pracovními listy nebo jinými 

materiály? 

ANO   

NE 

S jakými? 

 

 8 Docházelo k časovým 

prostojům? 

ANO    

NE 

Popište je: 

 

 9 Byl zadán domácí úkol? ANO  

NE 

Jaký? 

10 Proběhlo zhodnocení 

chování, vystupování a práce 

studentů v hodině? 

ANO  

NE 

Citujte výroky učitele: 

11 Proběhla reflexe typu „Co 

jsme se dnes naučili“? 

ANO   

NE 

Jak? 

 

12 Proběhla v této hodině 

reflexe typu „Jakým 

způsobem jsme se učili“?  

ANO  

NE 

Jak? 

 

 



Silné stránky hodiny  
 
 

Slabé stránky hodiny  
 
 

Co bych dělal/a 
jinak? 

 
 
 

Jak?  
 
 

Poznámky 
z rozhovoru s 
mentorem 

 
 
 
 

 

 

 

 

__________________________________   ______________________________ 

Datum a podpis mentora – mentorky    Datum a podpis studenta – studentky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTFOLIO – SOUVISLÁ PRAXE NA ZŠ – 3– ZÁZNAM O HOSPITOVANÉ HODINĚ Č. 4 

MENTOR – VYUČUJÍCÍ 
 

HOSPITUJÍCÍ 

ŠKOLA 
 

TŘÍDA POČET ŽÁKŮ 

PŘEDMĚT 
 

DATUM 

 

Téma hodiny: 
 

 

Cíle hodiny: 
 

 

Průběh hodiny – její struktura 

1. úvod hodiny – motivace, opakování a evokace 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Činnost učitele 
 

Činnost žáků 
 
 
 

2. hlavní část hodiny – expozice nového učiva, jeho fixace 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Činnost učitele 
 
 
 

Činnost žáků 
 
 
 

3. závěr hodiny – shrnutí, zpětná vazba 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Činnost učitele 
 
 
 

Činnost žáků 
 
 
 

 



Rozbor hodiny 

 

1 Byli studenti zaměstnáni 

během zápisu do třídní 

knihy? 

ANO  

NE 

Jak? 

 2 Byl kontrolován domácí úkol 

či byla opakována látka 

minulé hodiny? 

ANO    

NE 

Jak? 

 

 3 Byly explicitně stanoveny 

výchovně vzdělávací cíle? 

ANO    

NE 

Jak? Jaké? 

 

 4 Byly zjišťovány prekoncepty 

studentů vzhledem 

k tématu? 

ANO   

NE 

Jak? 

 5 Byly aktivovány dosavadní 

znalosti studentů? 

ANO    

NE 

Jak? 

 6 Byly studentům kladeny 

otevřené otázky k obsahu 

tématu, na které nelze 

odpovědět pouze ano či ne? 

ANO   

     

NE 

Uveďte příklady: 

 7 Pracovali studenti s učebnicí, 

pracovními listy nebo jinými 

materiály? 

ANO   

NE 

S jakými? 

 

 8 Docházelo k časovým 

prostojům? 

ANO    

NE 

Popište je: 

 

 9 Byl zadán domácí úkol? ANO  

NE 

Jaký? 

10 Proběhlo zhodnocení 

chování, vystupování a práce 

studentů v hodině? 

ANO  

NE 

Citujte výroky učitele: 

11 Proběhla reflexe typu „Co 

jsme se dnes naučili“? 

ANO   

NE 

Jak? 

 

12 Proběhla v této hodině 

reflexe typu „Jakým 

způsobem jsme se učili“?  

ANO  

NE 

Jak? 

 

 



Silné stránky hodiny  
 
 

Slabé stránky hodiny  
 
 

Co bych dělal/a 
jinak? 

 
 
 

Jak?  
 
 

Poznámky 
z rozhovoru s 
mentorem 

 
 
 
 

 

 

 

 

__________________________________   ______________________________ 

Datum a podpis mentora – mentorky    Datum a podpis studenta – studentky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PORTFOLIO – SOUVISLÁ PRAXE NA ZŠ – 4 – ZÁZNAM O ODUČENÝCH HODINÁCH 

 

 Datum Třída Počet 

studentů 

Téma Výchovně vzdělávací cíl 

 1  

 

    

 

 

 

 

 

 2 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 3 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 4  

 

   

 

 

 

 

 

 5        

 

 

 

 

 

 6 

 

    

 

 

 

 

 

 7   

 

  

 

 

 

 

 

 8 

 

    

 

 

 

 

 

 

__________________________________   ______________________________ 

Datum a podpis mentora – mentorky    Datum a podpis studenta – studentky 



PORTFOLIO – SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA ZŠ - 5 – PŘÍPRAVA HODINY Č 1 

A – PŘÍPRAVA TÉMATU 

Cíle hodiny: 

Téma a obsah hodiny: 

Základní terminologie (hlavní učivo – buď formou osnovy složené z jednotlivých tvrzení, nebo jako 

mentální mapu znázorňující vnitřní souvislosti mezi základními pojmy): 

Formy a metody: 

Materiály a nutné vybavení: 

Předpokládané prekoncepty studentů o tématu: 

Které části učiva vyžadují hlubší vysvětlení? 

Proč je toto učivo pro žáky obtížné? 

Které příklady, demonstrace, analogie fungují pro objasnění tohoto učiva nejlépe? 

 

B – POSTUP HODINY A ČASOVÁ DOTACE 

1. Zahájení – motivace (co udělám, aby se žáci zaměřili na témata hodiny?) 

2. Hlavní aktivity (pokyny pro danou aktivitu; 

otázky, které položím) 

Činnosti studentů 

  

  

  

3. Zpětná vazba (na jaké znalosti, dovednosti a postoje bude zpětná vazba zaměřena?) 

Jak bude provedena? Popište podrobně. 

 

C – REFLEXE VYUČOVACÍ HODINY 

1. Poznámky z rozboru hodiny se cvičným učitelem 

2. Silné stránky hodiny 

3. Slabé stránky hodiny 

4. Náměty pro zlepšení 

 

Součástí realizovaných příprav jsou i hodnocení dané hodiny žáky! Nezapomeňte do portfolia 

k předkládané přípravě realizované hodiny také přiložit svůj výklad nebo texty, se kterými jste 

pracovali, pracovní listy, powerpointovou prezentaci, testy, prověrky apod., tzn. veškeré podklady, 

které jste v hodině použili. 



PORTFOLIO – SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA ZŠ – 5 – PŘÍPRAVA HODINY Č 2 

A – PŘÍPRAVA TÉMATU 

Cíle hodiny: 

Téma a obsah hodiny: 

Základní terminologie (hlavní učivo – buď formou osnovy složené z jednotlivých tvrzení, nebo jako 

mentální mapu znázorňující vnitřní souvislosti mezi základními pojmy): 

Formy a metody: 

Materiály a nutné vybavení: 

Předpokládané prekoncepty studentů o tématu: 

Které části učiva vyžadují hlubší vysvětlení? 

Proč je toto učivo pro žáky obtížné? 

Které příklady, demonstrace, analogie fungují pro objasnění tohoto učiva nejlépe? 

 

B – POSTUP HODINY A ČASOVÁ DOTACE 

1. Zahájení – motivace (co udělám, aby se žáci zaměřili na témata hodiny?) 

2. Hlavní aktivity (pokyny pro danou aktivitu; 

otázky, které položím) 

Činnosti studentů 

  

  

  

3. Zpětná vazba (na jaké znalosti, dovednosti a postoje bude zpětná vazba zaměřena?) 

Jak bude provedena? Popište podrobně. 

 

C – REFLEXE VYUČOVACÍ HODINY 

1. Poznámky z rozboru hodiny se cvičným učitelem 

2. Silné stránky hodiny 

3. Slabé stránky hodiny 

4. Náměty pro zlepšení 

 

Součástí realizovaných příprav jsou i hodnocení dané hodiny žáky! Nezapomeňte do portfolia 

k předkládané přípravě realizované hodiny také přiložit svůj výklad nebo texty, se kterými jste 

pracovali, pracovní listy, powerpointovou prezentaci, testy, prověrky apod., tzn. veškeré podklady, 

které jste v hodině použili. 



PORTFOLIO – SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA ZŠ – 5 – PŘÍPRAVA HODINY Č 3 

A – PŘÍPRAVA TÉMATU 

Cíle hodiny: 

Téma a obsah hodiny: 

Základní terminologie (hlavní učivo – buď formou osnovy složené z jednotlivých tvrzení, nebo jako 

mentální mapu znázorňující vnitřní souvislosti mezi základními pojmy): 

Formy a metody: 

Materiály a nutné vybavení: 

Předpokládané prekoncepty studentů o tématu: 

Které části učiva vyžadují hlubší vysvětlení? 

Proč je toto učivo pro žáky obtížné? 

Které příklady, demonstrace, analogie fungují pro objasnění tohoto učiva nejlépe? 

 

B – POSTUP HODINY A ČASOVÁ DOTACE 

1. Zahájení – motivace (co udělám, aby se žáci zaměřili na témata hodiny?) 

2. Hlavní aktivity (pokyny pro danou aktivitu; 

otázky, které položím) 

Činnosti studentů 

  

  

  

3. Zpětná vazba (na jaké znalosti, dovednosti a postoje bude zpětná vazba zaměřena?) 

Jak bude provedena? Popište podrobně. 

 

C – REFLEXE VYUČOVACÍ HODINY 

1. Poznámky z rozboru hodiny se cvičným učitelem 

2. Silné stránky hodiny 

3. Slabé stránky hodiny 

4. Náměty pro zlepšení 

 

Součástí realizovaných příprav jsou i hodnocení dané hodiny žáky! Nezapomeňte do portfolia 

k předkládané přípravě realizované hodiny také přiložit svůj výklad nebo texty, se kterými jste 

pracovali, pracovní listy, powerpointovou prezentaci, testy, prověrky apod., tzn. veškeré podklady, 

které jste v hodině použili. 



PORTFOLIO – SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA ZŠ – 5 – PŘÍPRAVA HODINY Č 4 

A – PŘÍPRAVA TÉMATU 

Cíle hodiny: 

Téma a obsah hodiny: 

Základní terminologie (hlavní učivo – buď formou osnovy složené z jednotlivých tvrzení, nebo jako 

mentální mapu znázorňující vnitřní souvislosti mezi základními pojmy): 

Formy a metody: 

Materiály a nutné vybavení: 

Předpokládané prekoncepty studentů o tématu: 

Které části učiva vyžadují hlubší vysvětlení? 

Proč je toto učivo pro žáky obtížné? 

Které příklady, demonstrace, analogie fungují pro objasnění tohoto učiva nejlépe? 

 

B – POSTUP HODINY A ČASOVÁ DOTACE 

1. Zahájení – motivace (co udělám, aby se žáci zaměřili na témata hodiny?) 

2. Hlavní aktivity (pokyny pro danou aktivitu; 

otázky, které položím) 

Činnosti studentů 

  

  

  

3. Zpětná vazba (na jaké znalosti, dovednosti a postoje bude zpětná vazba zaměřena?) 

Jak bude provedena? Popište podrobně. 

 

C – REFLEXE VYUČOVACÍ HODINY 

1. Poznámky z rozboru hodiny se cvičným učitelem 

2. Silné stránky hodiny 

3. Slabé stránky hodiny 

4. Náměty pro zlepšení 

 

Součástí realizovaných příprav jsou i hodnocení dané hodiny žáky! Nezapomeňte do portfolia 

k předkládané přípravě realizované hodiny také přiložit svůj výklad nebo texty, se kterými jste 

pracovali, pracovní listy, powerpointovou prezentaci, testy, prověrky apod., tzn. veškeré podklady, 

které jste v hodině použili. 



PORTFOLIO – SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA ZŠ – 5 – PŘÍPRAVA HODINY Č 5 

A – PŘÍPRAVA TÉMATU 

Cíle hodiny: 

Téma a obsah hodiny: 

Základní terminologie (hlavní učivo – buď formou osnovy složené z jednotlivých tvrzení, nebo jako 

mentální mapu znázorňující vnitřní souvislosti mezi základními pojmy): 

Formy a metody: 

Materiály a nutné vybavení: 

Předpokládané prekoncepty studentů o tématu: 

Které části učiva vyžadují hlubší vysvětlení? 

Proč je toto učivo pro žáky obtížné? 

Které příklady, demonstrace, analogie fungují pro objasnění tohoto učiva nejlépe? 

 

B – POSTUP HODINY A ČASOVÁ DOTACE 

1. Zahájení – motivace (co udělám, aby se žáci zaměřili na témata hodiny?) 

2. Hlavní aktivity (pokyny pro danou aktivitu; 

otázky, které položím) 

Činnosti studentů 

  

  

  

3. Zpětná vazba (na jaké znalosti, dovednosti a postoje bude zpětná vazba zaměřena?) 

Jak bude provedena? Popište podrobně. 

 

C – REFLEXE VYUČOVACÍ HODINY 

1. Poznámky z rozboru hodiny se cvičným učitelem 

2. Silné stránky hodiny 

3. Slabé stránky hodiny 

4. Náměty pro zlepšení 

 

Součástí realizovaných příprav jsou i hodnocení dané hodiny žáky! Nezapomeňte do portfolia 

k předkládané přípravě realizované hodiny také přiložit svůj výklad nebo texty, se kterými jste 

pracovali, pracovní listy, powerpointovou prezentaci, testy, prověrky apod., tzn. veškeré podklady, 

které jste v hodině použili. 



PORTFOLIO – SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA ZŠ – 5 – PŘÍPRAVA HODINY Č 6 

A – PŘÍPRAVA TÉMATU 

Cíle hodiny: 

Téma a obsah hodiny: 

Základní terminologie (hlavní učivo – buď formou osnovy složené z jednotlivých tvrzení, nebo jako 

mentální mapu znázorňující vnitřní souvislosti mezi základními pojmy): 

Formy a metody: 

Materiály a nutné vybavení: 

Předpokládané prekoncepty studentů o tématu: 

Které části učiva vyžadují hlubší vysvětlení? 

Proč je toto učivo pro žáky obtížné? 

Které příklady, demonstrace, analogie fungují pro objasnění tohoto učiva nejlépe? 

 

B – POSTUP HODINY A ČASOVÁ DOTACE 

1. Zahájení – motivace (co udělám, aby se žáci zaměřili na témata hodiny?) 

2. Hlavní aktivity (pokyny pro danou aktivitu; 

otázky, které položím) 

Činnosti studentů 

  

  

  

3. Zpětná vazba (na jaké znalosti, dovednosti a postoje bude zpětná vazba zaměřena?) 

Jak bude provedena? Popište podrobně. 

 

C – REFLEXE VYUČOVACÍ HODINY 

1. Poznámky z rozboru hodiny se cvičným učitelem 

2. Silné stránky hodiny 

3. Slabé stránky hodiny 

4. Náměty pro zlepšení 

 

Součástí realizovaných příprav jsou i hodnocení dané hodiny žáky! Nezapomeňte do portfolia 

k předkládané přípravě realizované hodiny také přiložit svůj výklad nebo texty, se kterými jste 

pracovali, pracovní listy, powerpointovou prezentaci, testy, prověrky apod., tzn. veškeré podklady, 

které jste v hodině použili. 



PORTFOLIO – SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA ZŠ – 5 – PŘÍPRAVA HODINY Č 7 

A – PŘÍPRAVA TÉMATU 

Cíle hodiny: 

Téma a obsah hodiny: 

Základní terminologie (hlavní učivo – buď formou osnovy složené z jednotlivých tvrzení, nebo jako 

mentální mapu znázorňující vnitřní souvislosti mezi základními pojmy): 

Formy a metody: 

Materiály a nutné vybavení: 

Předpokládané prekoncepty studentů o tématu: 

Které části učiva vyžadují hlubší vysvětlení? 

Proč je toto učivo pro žáky obtížné? 

Které příklady, demonstrace, analogie fungují pro objasnění tohoto učiva nejlépe? 

 

B – POSTUP HODINY A ČASOVÁ DOTACE 

1. Zahájení – motivace (co udělám, aby se žáci zaměřili na témata hodiny?) 

2. Hlavní aktivity (pokyny pro danou aktivitu; 

otázky, které položím) 

Činnosti studentů 

  

  

  

3. Zpětná vazba (na jaké znalosti, dovednosti a postoje bude zpětná vazba zaměřena?) 

Jak bude provedena? Popište podrobně. 

 

C – REFLEXE VYUČOVACÍ HODINY 

1. Poznámky z rozboru hodiny se cvičným učitelem 

2. Silné stránky hodiny 

3. Slabé stránky hodiny 

4. Náměty pro zlepšení 

 

Součástí realizovaných příprav jsou i hodnocení dané hodiny žáky! Nezapomeňte do portfolia 

k předkládané přípravě realizované hodiny také přiložit svůj výklad nebo texty, se kterými jste 

pracovali, pracovní listy, powerpointovou prezentaci, testy, prověrky apod., tzn. veškeré podklady, 

které jste v hodině použili. 



PORTFOLIO – SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA ZŠ – 5 – PŘÍPRAVA HODINY Č 8 

A – PŘÍPRAVA TÉMATU 

Cíle hodiny: 

Téma a obsah hodiny: 

Základní terminologie (hlavní učivo – buď formou osnovy složené z jednotlivých tvrzení, nebo jako 

mentální mapu znázorňující vnitřní souvislosti mezi základními pojmy): 

Formy a metody: 

Materiály a nutné vybavení: 

Předpokládané prekoncepty studentů o tématu: 

Které části učiva vyžadují hlubší vysvětlení? 

Proč je toto učivo pro žáky obtížné? 

Které příklady, demonstrace, analogie fungují pro objasnění tohoto učiva nejlépe? 

 

B – POSTUP HODINY A ČASOVÁ DOTACE 

1. Zahájení – motivace (co udělám, aby se žáci zaměřili na témata hodiny?) 

2. Hlavní aktivity (pokyny pro danou aktivitu; 

otázky, které položím) 

Činnosti studentů 

  

  

  

3. Zpětná vazba (na jaké znalosti, dovednosti a postoje bude zpětná vazba zaměřena?) 

Jak bude provedena? Popište podrobně. 

 

C – REFLEXE VYUČOVACÍ HODINY 

1. Poznámky z rozboru hodiny se cvičným učitelem 

2. Silné stránky hodiny 

3. Slabé stránky hodiny 

4. Náměty pro zlepšení 

 

Součástí realizovaných příprav jsou i hodnocení dané hodiny žáky! Nezapomeňte do portfolia 

k předkládané přípravě realizované hodiny také přiložit svůj výklad nebo texty, se kterými jste 

pracovali, pracovní listy, powerpointovou prezentaci, testy, prověrky apod., tzn. veškeré podklady, 

které jste v hodině použili. 



PORTFOLIO – SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA ZŠ – 6 – HODNOCENÍ VLASTNÍ PEDAGOGICKÉ 

ČINNOSTI STUDENTA – STUDENTKY 

JMÉNO STUDENTA/STUDENTKY  

ROČNÍK / PROGRAM  

FORMA STUDIA  

TERMÍN PRAXE  

ADRESA ŠKOLY  

JMÉNO  

MENTORA/ MENTORKY 

 

 

1. Práce s výukovými cíli a s učivem – jak jste stanovovali výukové cíle pro jednotlivé hodiny 
a jak jste vzhledem k nim vybírali základní a rozšiřující učivo, jak byly sdělovány cíle žákům, 
jak jste hodnotili splnění výukových cílů hodin? 

 
2. Charakterizujte komunikaci v hodinách během vaší výuky. 

 

3. Jakými pokyny jste aktivovali učení žáků? Citujte. 
 

4. Jaké metody práce a formy práce jste během praxe využívali? Jmenujte. 
a) metody práce 

 
b)   formy práce 

 

5. Jaké metody hodnocení výsledků učení žáků jste používali? Jmenujte. 
 

6. Jakými metodami a aktivitami jste prováděli zpětnou vazbu? Popište. 
 

7. Jaké pomůcky a učební materiály jste měli při výuce k dispozici? Jmenujte. 
 

8. Silné stránky výuky – co se podařilo, co je dobré dělat i nadále, co oceňujete. 
 

9. Slabé stránky výuky – co byste příště realizovali jinak, co byste změnili? 
 

10. Výzvy pro váš další profesní vývoj? 
 

 

 

 

_______________________________ 

Datum a podpis studenta – studentky 



PORTFOLIO – SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA ZŠ – 6– AUTOEVALUACE 

Na uvedené škále označte, do jaké míry dané tvrzení odpovídá Vašemu sebehodnocení: 

1 – zcela nedostačující     2 – spíše nedostačující     3 – spíše dostačující 
4 – zcela dostačující        V – velmi kvalitní 

 

A Profesní kvality  
 1 Pečlivost    1     2     3     4     V    
 2 Zodpovědnost    1     2     3     4     V    
 3 Pozitivní přístup k profesi učitele    1     2     3     4     V    
 4   Komunikační dovednosti    1     2     3     4     V    
 5 Odborná připravenost ve vyučovaném předmětu    1     2     3     4     V    
 6 Odborná připravenost ve výukových postupech    1     2     3     4     V    
 7 Schopnost pracovat se sebereflexí    1     2     3     4     V    

B Plánování výuky  
 1 Správně stanovené cíle výuky a metody    1     2     3     4     V    
 2 Vhodně zvolené hodnocení výsledků učení studentů    1     2     3     4     V    
 3 Návaznost výuky na zkušenosti žáků    1     2     3     4     V    
 4 Vhodně zvolené pomůcky a technické pomůcky    1     2     3     4     V    
 5 Hodina na bázi činnostní výuky    1     2     3     4     V    

C  Řízení třídy  
 1 Styl řízení odpovídal situaci ve třídě    1     2     3     4     V    
 2 Časové rozvržení hodiny    1     2     3     4     V    
 3 Vedení a řízení práce studentů v průběhu hodiny    1     2     3     4     V    
 4 Odpovídající a korektní reakce na dotazy    1     2     3     4     V    
 5 Úroveň kázně umožňující práci v hodině    1     2     3     4     V    

D Průběh výuky  
 1 Adekvátní verbální projev    1     2     3     4     V    
 2 Adekvátní neverbální projev    1     2     3     4     V    
 3 Vhodně zvolené tempo výuky    1     2     3     4     V    
 4 Správně formulované otázky    1     2     3     4     V    
 5 Vhodné ověřování splnění cílů hodiny    1     2     3     4     V    
 6 Respektování individuálních schopností studentů    1     2     3     4     V    

 

 

_____________________________________ 

Datum a podpis studenta – studentky 

 

 

 

 



PORTFOLIO – SOUVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE NA ZŠ – 7– HODNOCENÍ STUDENTA/STUDENTKY  

Jméno studenta-studentky  

Jméno mentora – mentorky    

Škola  

Na uvedené škále prosím označte, do jaké míry dané tvrzení odpovídá Vašemu hodnocení studenta – 
studentky: 

                   1 – zcela nedostačující     2 – spíše nedostačující     3 – spíše dostačující 
                                            4 – zcela dostačující        V – velmi kvalitní 

 

A Profesní kvality  
 1 Pečlivost    1     2     3     4     V    

 2 Zodpovědnost    1     2     3     4     V    

 3 Pozitivní přístup k profesi učitele    1     2     3     4     V    

 4   Komunikační dovednosti    1     2     3     4     V    

 5 Odborná připravenost ve vyučovaném předmětu    1     2     3     4     V    

 6 Odborná připravenost ve výukových postupech    1     2     3     4     V    

 7 Schopnost pracovat se sebereflexí    1     2     3     4     V    

B Plánování výuky  
 1 Správně stanovené cíle výuky a metody    1     2     3     4     V    

 2 Vhodně zvolené hodnocení výsledků učení studentů    1     2     3     4     V    

 3 Návaznost výuky na zkušenosti žáků    1     2     3     4     V    

 4 Vhodně zvolené pomůcky a technické pomůcky    1     2     3     4     V    

 5 Hodina na bázi činnostní výuky    1     2     3     4     V    

C  Řízení třídy  
 1 Styl řízení odpovídal situaci ve třídě    1     2     3     4     V    

 2 Časové rozvržení hodiny    1     2     3     4     V    

 3 Vedení a řízení práce studentů v průběhu hodiny    1     2     3     4     V    

 4 Odpovídající a korektní reakce na dotazy    1     2     3     4     V    

 5 Úroveň kázně umožňující práci v hodině    1     2     3     4     V    

D Průběh výuky  
 1 Adekvátní verbální projev    1     2     3     4     V    

 2 Adekvátní neverbální projev    1     2     3     4     V    

 3 Vhodně zvolené tempo výuky    1     2     3     4     V    

 4 Správně formulované otázky    1     2     3     4     V    

 5 Vhodné ověřování splnění cílů hodiny    1     2     3     4     V    

 6 Respektování individuálních schopností studentů    1     2     3     4     V    

 

Silné stránky: 
 
 
Slabé stránky: 
 
 
 
Doporučení pro další profesní rozvoj: 
 
 
 
 

 
Datum, podpis: ___________________________________________________ 


