Kurz proškolení studentů učitelství před pedagogickými praxemi
Aktuální témata v současné škole - bezpečnostní gramotnost, oblast běžných rizik ve
škole (úrazy), dopravní bezpečnost ve školní praxi a chování za mimořádných situací.

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Středisko pedagogické praxe považuje oblast
bezpečnostních témat v přípravě budoucích učitelů za aktuální a významnou a realizací
kurzu přispívá k naplnění usnesení vlády ČR ze dne 5. října 2011 č. 734 o „Začlenění tématik
Ochrana člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchova do studijních
programů pedagogických fakult“.
Elektronický kurz v prostředí Moodle se věnuje problematice proškolení studentů před
nástupem na různé typy pedagogických a dalších praxí. Cílem kurzu je seznámit studenty
s klíčovými aspekty konání praxí na fakultních a spolupracujících školách a dalších
pracovištích.
Kurz seznamuje studenty se základními pravidly, požadavky a právy studenta v průběhu
konání pedagogických praxí. Hlavní částí elektronického kurzu je proškolení studenta
v oblasti bezpečnostní gramotnosti, a právního povědomí tj. základní legislativy ve školství,
oblasti běžných rizik ve škole (úrazy), dopravní bezpečnosti ve školní praxi a mimořádných
situací (požáry, ozbrojený útočník ve škole).
Studijní text kurzu je primárně určen pro studenty všech oborů následného magisterského
studia Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Smyslem textu je seznámit studenty
s praktickými postupy pro zajištění bezpečnosti žáků ve školách v situacích běžných rizik, ale
i v případě vybraných mimořádných situací. Text je přínosný pro vytváření bezpečnostního
povědomí studentů nejenom v osobní rovině, ale zejména k výkonu povolání. Cílem textu je
rozvíjet schopnost účinně reagovat na vzniklé běžné rizikové situace, ale i mimořádné
události související s výkonem povolání, tzn. být schopen v případě těchto událostí adekvátně
ochránit sebe a žáky. Proto by měl každý budoucí učitel absolvovat základní výuku v
oblastech ochrany člověka za mimořádných událostí, péče o zdraví a dopravní výchovy ve
vztahu k výkonu jeho povolání a zároveň by měl být informován o možných hrozbách
v demokratické společnosti.
Konzultaci k textu kurzu poskytli kolegové z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstva vnitra ČR, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,
Ministerstva dopravy ČR.
Autorky textu PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. a PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. děkují
za spolupráci na tvorbě textu.
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