
ASISTENTSKÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 

Povinný předmět s dotací 1 (26 hodin) týdne v zimním semestru třetího ročníku prezenční 
i kombinované formy studia. Jeho absolvováním získáte za udělený zápočet 2 kreditní body. 

 

Asistentská pedagogická praxe je obsahově zaměřena na pedagogickou práci s žáky na 2. 

stupni ZŠ a SŠ. Cílem praxe je spolupracovat s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací 

činnosti nejen u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, ale rovněž pomáhat při 

komunikaci mezi žáky a mezi žáky a učitelem. Mezi další činnosti lze uvést pomoc učiteli s 

přípravami na vyučovací hodinu, práci s pomůckami, přípravu školních experimentů apod. 

Budete se podílet na individuální i skupinové podpoře žáků během edukačního procesu a při 

přípravě na výuku.  

Vykonáte 26 hodin praxe na plně organizované základní nebo střední škole. Na počátku praxe 

absolvujete 4 náslechové a hospitační hodiny a poté budou následovat aktivní hodiny 

asistentské v předmětu odpovídajícím studijnímu programu (varianta studijního plánu MAIOR 

i MINOR). Hodiny s vámi vaši mentoři praxe rozeberou. Povedete si Portfolio asistentské 

praxe, které předložíte po skončení asistentské praxe oborovému didaktikovi (varianta 

studijního plánu MAIOR i MINOR).  

Výstupem z asistentské pedagogické praxe je elektronické Portfolio asistentské 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). 

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 asistentské pedagogické praxe, 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 15 hodin a Výkaz odpracovaných hodin, 



které musí vyplnit dle pokynů výše Vaši mentoři (dostupné na 
http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe ).  
 

2. Po celou dobu asistentské pedagogické praxe si veďte portfolio, jehož formuláře 
naleznete pod kódem předmětu Asistentská pedagogická praxe v systému Moodle: 
- PORTFOLIO – ASISTENTSKÁ PRAXE – 1 – VÝKAZ AKTIVIT STUDENTA/STUDENTKY 

- PORTFOLIO – ASISTENTSKÁ PRAXE – 2 – REFLEXE ČINNOSTÍ MENTORA/MENTORKY 

- PORTFOLIO – ASISTENTSKÁ PRAXE – 3 – ZÁZNAM O HOSPITOVANÉ HODINĚ Č. 1 

- PORTFOLIO – ASISTENTSKÁ PRAXE – 3 – ZÁZNAM O HOSPITOVANÉ HODINĚ Č. 2 

- PORTFOLIO – ASISTENTSKÁ PRAXE – 3 – ZÁZNAM O HOSPITOVANÉ HODINĚ Č. 3 

- PORTFOLIO – ASISTENTSKÁ PRAXE – 3 – ZÁZNAM O HOSPITOVANÉ HODINĚ Č. 4  

- PORTFOLIO – ASISTENTSKÁ PRAXE – 4 – HODNOCENÍ STUDENTA/STUDENTKY 

MENTOREM 

- PORTFOLIO –ASISTENTSKÁ PRAXE –  5 – AUTOEVALUACE A SEBEREFLEXE STUDENTA/ 

STUDENTKY 

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

3. V rámci asistentské praxe budete ve škole plnit následující úkoly: 

a) absolvujete 4 hospitace vždy v jiném ročníku a rozbory hospitovaných hodin; 

b) zúčastníte se dalších činností mentora – mentorky, jako jsou dozory, pracovní schůzky 

předmětových komisí, schůzky s rodiči apod.; 

c) budete pomáhat mentorovi s přípravami na vyučovací hodiny; 

d) pod vedením mentora povedete některé části vyučovací hodiny – například povedete 

jednotlivé skupiny žáků v rámci skupinového vyučování, uvedete část hodiny, úkol, 

téma, pomůžete s učebními pomůckami; 

e) budete provádět reflexi denních činností mentora – mentorky; 

f) budete provádět reflexi vlastních denních činností. 

 

4. Portfolio z pedagogické praxe dokončíte nejpozději do 14 dnů od ukončení praxe 

v sytému Moodle dle pokynů oborového didaktika.   

 
B – Požadavky oborového didaktika OV a SV k udělení zápočtu: 

a) 4 hospitace;  
b) řádně a přehledně zpracované portfolio;  
c) obhájené portfolio v rámci kolokvia 

 

 

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

