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Směrnice pro Pedagogickou praxi v zařízeních pro volný čas v bakalářském
studiu
Určeno:
garantům pedagogických praxí na oborových katedrách,
oborovým didaktikům,
fakultním učitelům a učitelům spolupracujících škol,
posluchačům bakalářského studia
Obsahové a organizační zaměření praxe:
Pedagogická praxe v zařízeních pro volný čas je zaměřena na systematickou a pravidelnou
práci studenta se skupinou žáků ve vybrané oblasti volnočasové zájmové aktivity. Student
získá možnost pracovat systematicky s žáky v oblasti organizování, vedení či asistování
zájmových kroužků, skautských oddílů, sportovních klubů, vedení zájmových útvarů,
pracovat s dětmi ve školách v přírodě, v příměstských táborech, doučování žáků ZŠ či
lektorování apod.
Cílem předmětu je podpora a rozvoj kompetencí studentů v práci s žáky základních a
středních škol ve volnočasových zařízeních různorodého zaměření a charakteru. Nedílnou
součástí cíle je možnost seznámit se s charakterem zájmů a potřeb žáků v době mimo
vyučování, což studentům umožňuje zcitlivění pro porozumění charakteristikám a specifikům
současného dětství a dospívání. Nedílnou součástí cíle kurzu je rozvoj reflektivních a
sebereflektivních dovedností studenta učitelství.
Tato praxe umožňuje studentům získat zkušenosti s organizováním a zajištěním zájmových,
výchovně rekreačních aktivit, prohloubit praktické zkušenosti v oblasti vedení žáků prvního a
druhého stupně ZŠ a SŠ. Pedagogická praxe je zaměřena na rozvoj následujících kompetencí
a oblastí: aplikace získaných teoretických vědomostí z oblasti pedagogicko psychologické
přípravy, rozvoj organizačních dovedností v oblasti pedagogiky volného času, rozvoj reflexe a
sebereflexe.
Organizace praxe
Povinností studenta je pracovat nejméně 2 hodiny týdně po dobu celého semestru ve vybrané
organizaci v oblasti pedagogiky volného času, za celý semestr celkem 18 hodin.
Ekvivalentem průběžné praxe je pomoc s vedením příměstského tábora či účast na škole
v přírodě. Vykonávaná činnost by měla mít z větší části pedagogický ráz. Pro získání zápočtu
je zapotřebí se aktivně účastnit také reflektivního semináře během semestru a plnit zadání v
elektronickém kurzu v Moodlu https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6062.
Po dohodě s volnočasovou organizací a garantem praxe z oborové katedry může být práce
studenta rozložena i jiným způsobem, podstatné je zachování rozsahu a průběžnosti praxe po
celou dobu semestru. Po dohodě s garantem praxe z oborové katedry může student v průběhu
praxe pracovat na několika pracovištích.
Praxe je reflektována a studenti v jejím průběhu pořizují písemné záznamy o jejím průběhu.
Požadavky k zápočtu



Student se účastní úvodního informačního semináře a závěrečného reflektivního
semináře na fakultě
Student pravidelně pracuje po celý semestr



Student prezentuje ve studijní skupině na fakultě pedagogický deník - portfolio, které
se skládá z reflexí všech vlastních aktivit – lekcí ve volnočasových zařízeních,
sebereflexí a zároveň hodnocení mentora z volnočasové organizace, který
pedagogickou praxi studenta koordinuje, vede a hodnotí

Student vykoná praxi v rozsahu jednoho semestru:





2 hodiny úvodní informační seminář
18 hodin přímé pedagogické činnosti
2 hodiny reflektivní činnosti v závěrečném semináři
samostatná práce v elektronickém prostředí Moodle

Podmínky pro udělení zápočtu:
1. absolvování praxe v zařízení pro volný čas plném rozsahu činností
2. kladné hodnocení mentorem z volnočasové organizace
3. odevzdání veškerých podkladů pro zápočet
Podklady pro zápočet:
Soubor příprav vlastních aktivit - lekcí ve volnočasových zařízeních, sebereflexí
Hodnocení mentora z volnočasové organizace, který pedagogickou praxi studenta koordinuje,
vede a hodnotí
Splnění zadání v elektronickém prostředí Moodle
Docházkový list
Praxi garantuje: garant praxe na oborové katedře
Student svou prací a chováním ve škole reprezentuje Pedagogickou fakultu UK Praha, bude
proto dbát pokynů vedení fakultní školy a fakultního učitele. Bude dodržovat vnitřní řád
zařízení a pravidla bezpečnosti práce, se kterými je povinen se seznámit. Bude dodržovat
povinnost mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.
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