
PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 

 
1. Povinný předmět s dotací 6 hodin semináře v zimním semestru prvního ročníku 

prezenčního i kombinovaného studia. Jeho absolvováním získáte za udělený zápočet 
1 kreditní bod. 

 

Cílem průběžné pedagogické praxe je, abyste se seznámili na základě hospitační činnosti 

s prací učitele vámi studovaných oborů na různých typech škol a připravili se tak na vlastní 

pedagogickou praxi.  

Obsah předmětu: 

1. Náslech v hodině příslušného oboru na základní škole. 

2. Vyhodnocení náslechové hodiny, rozbor hospitačního protokolu. 

3. Návrhy dalších možných didaktických zpracování probírané látky z náslechové hodiny. 

4. Náslech v hodině příslušného oboru na gymnáziu nebo na střední škole. 

5. Vyhodnocení náslechové hodiny, rozbor hospitačního protokolu.  

6. Návrhy dalších možných didaktických zpracování probírané látky z náslechové hodiny. 

 

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 z průběžné pedagogické praxe je elektronické Portfolio průběžné 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 

a) Na webových stránkách CODP naleznete v kolonce Pedagogické praxe formuláře pro 
absolvování průběžné 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 5 hodin a Výkaz odpracovaných hodin, 
které musí vyplnit dle pokynů výše Vaši mentoři (dostupné na 
http://ff.ujep.cz/codp/pedagogicke-praxe ).  

 
b) Po celou dobu průběžné pedagogické praxe si veďte portfolio, jehož formuláře 

naleznete pod kódem předmětu Průběžná pedagogická praxe v systému Moodle: 
- PORTFOLIO – PRŮBĚŽNÁ PRAXE – 1 – VÝKAZ AKTIVIT STUDENTA/STUDENTKY 

- PORTFOLIO – PRŮBĚŽNÁ PRAXE – 2 – ZÁZNAM O HOSPITOVANÉ HODINĚ OV NA ZŠ 

- PORTFOLIO – PRŮBĚŽNÁ PRAXE – 3 - NÁRHY DALŠÍCH MOŽNÝCH ZPRACOVÁNÍ 

TÉMATU PROBÍRANÉHO NA NÁSLECHOVÉ HODINĚ OV NA ZŠ 

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

- PORTFOLIO – PRŮBĚŽNÁ PRAXE – 5 – NÁRHY DALŠÍCH MOŽNÝCH ZPRACOVÁNÍ 

TÉMATU PROBÍRANÉHO NA NÁSLECHOVÉ HODINĚ SV NA SŠ 

- PORTFOLIO – PRŮBĚŽNÁ PRAXE – REFLEXE PRAXE STUDENTEM/ STUDENTKOU 

- PORTFOLIO – PRŮBĚŽNÁ PRAXE – HODNOCENÍ PRAXE MENTOREM - MENTORKOU 

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

c) V rámci průběžné praxe budete ve škole plnit následující úkoly: 

a) absolvujete 1 hospitaci na OV na základní škole; 

b) navrhnete další 2 možnosti zpracování tématu; 

c) 1 hospitaci na škole střední nebo na gymnáziu a rozbory hospitovaných hodin; 

d) navrhnete další 2 možnosti zpracování tématu. 

 

B – Požadavky oborového didaktika k udělení zápočtu: 

a) požadovaný počet hospitací a dalších návrhů realizace hospitovaného tématu; 

b) řádně a přehledně zpracované portfolio; 

c) obhájení portfolia. 

 

 
 

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

