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Úvod 
Informační materiál je určen studentům Bc. studia – oborů zaměřených na vzdělávání, kteří 
nastoupili do studia mezi lety 2017–2020. Materiál shrnuje obecné informace a nejčastější 
dotazy k praxím. Konkrétní obsah praxe a podmínky jejího plnění určuje vyučující paralelky.  

 
TYPY PRAXE  
 

kód název př./cv. ukon. kred. semestr* 

OPBZ0P108B Orientační praxe ve 
škole 

0/2 Z 2  5., 6. 

OPBZ0N109B Pedagogická praxe v 
zařízení pro volný čas 

0/2 Z 2  5., 6. 

OPBZ0N110B Asistentská praxe ve 
škole 

0/2 Z 2  5., 6. 

OPBZ0P111B Lektorská praxe 0/2 Z 2  5., 6. 

*Prerekvizita: Sociální pedagogika – OPBZ0P103A 

Praxe jsou vypsány i v kombinované formě studia. 
 
 
STRUKTURA ASISTENTSKÉ, VOLNOČASOVÉ a LEKTORSKÉ PRAXE 
prezenční část na fakultě (rozvržená a zadaná vyučujícím v SIS) 

o 2 hodiny úvodní seminář 
o 2–4 hodiny závěrečný reflektivní seminář 

 
přímá činnost v zařízeních; příprava, reflexe a samostudium (v gesci studenta) 

o 18–22 h činnosti v zařízení (hospitační, pedagogické, asistenční) 
o 14–16 hodin v souvislosti s přípravou aktivit a jejich reflexí  
o 20–22 hodin samostatné práce a plnění úkolů  

 
 
STRUKTURA ORIENTAČNÍ PRAXE 
prezenční část na fakultě (rozvržená a zadaná vyučujícím v SIS) 

o 2 hodiny úvodní seminář 
o 2–4 hodiny závěrečný reflektivní seminář 

ve školách a zařízeních (rozvržená a organizovaná vyučujícím) 
o 20 hodin hospitační a reflektivní činnosti 

reflexe a samostudium (v gesci studenta) 
o 34–36 hodin samostatné práce a plnění úkolů  

 
 
 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=OPBZ0P108B
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=OPBZ0N109B
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=OPBZ0N110B
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=OPBZ0P111B
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OBECNÉ INFORMACE K OBSAHU, PRŮBĚHU A UZNÁVÁNÍ PRAXÍ  

 
PRO JAKÉ OBORY JE PRAXE POVINNÁ? 
Pro studijní programy B7507: Specializace ve vzdělávání, Společný základ pro obory se 
zaměřením na vzdělávání a pedagogiku: https://pedf.cuni.cz/PEDF-2202.html 
 
KOLIK TYPŮ PRAXE MUSÍM SPLNIT? 
Dva typy praxí podle vlastního výběru.  
 
KDE SE DOVÍM OBECNÉ INFORMACE O TĚCHTO PRAXÍCH A JEJICH OBSAHU? 
Pro realizaci praxí jsou vytvořené závazné směrnice, které jsou na webu Střediska pedagogické 
praxe (dále jen “SPP“): https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/o-praxich/pedagogicke-praxe-v-bc-
studiu/. Zde naleznete i metodické materiály. 
 
KDE ZJISTÍM KONKRÉTNÍ INFORMACE O PRŮBĚHU A PODMÍNKÁCH VYBRANÉ PRAXE? 
U vyučujícího paralelní skupiny, který specifikuje obsah kurzu, podmínky k zakončení, výběr 
školy/zařízení apod. Seznam vyučujících v paralelkách otevíraných v LS 2022/23: 
https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/garanti/vyucujici-v-praxich-v-bc-studiu/. 
   
MŮŽU SI NECHAT UZNAT PRAXI ZPĚTNĚ? 
Obecně platí, že praxe nelze uznávat zpětně (tj. nelze uznat praxi, vykonávanou před zápisem 
do předmětu a zpravidla před konáním úvodního semináře). Středisko pedagogické praxe 
doporučuje zpětné uznání praxe v případě, že jste působili jako lektoři českého jazyka nebo 
vedoucí volnočasových aktivit pro ukrajinské děti v rámci letních campů. Konečné rozhodnutí 
je na vyučujícím paralelky, do které se budete chtít zapsat. Prosíme, kontaktujte přímo tyto 
vyučující. 
 
MUSÍM VYKONÁVAT PRAXI POD SVOU OBOROVOU KATEDROU? 
U asistentské praxe ano. U orientační, volnočasové a lektorské praxe je možné se zapsat do 
jakékoliv paralelky, pokud je umožněn zápis i studentům jiných oborů.  
 
MUSÍ BÝT PRAXE ZAMĚŘENÁ NA STUDOVANÝ OBOR? 
Asistentská praxe je zaměřená na studovaný obor, ostatní praxe mohou mít i jiné zaměření, 
zde záleží na vyučujícím. (Např. studuji dějepis, ale mohu v rámci volnočasové praxe vést 
turistický kroužek.) 
 
DO JAKÉ PARALELKY SE V TAKOVÉM PŘÍPADĚ MÁM ZAPSAT? 
Je možné se zapsat do paralelky vypsané katedrou zajišťující společný základ (KPG), nebo do 
paralelky otevřené katedrou, pod kterou zvolený předmět/zájmový kroužek oborově spadá 
(pokud zápis umožňuje). Doporučujeme vždy konzultovat s vyučujícím paralelky. 
 
  

https://pedf.cuni.cz/PEDF-2202.html
https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/o-praxich/pedagogicke-praxe-v-bc-studiu/
https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/o-praxich/pedagogicke-praxe-v-bc-studiu/
https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/garanti/vyucujici-v-praxich-v-bc-studiu/
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JAK SI VYBERU ŠKOLU/ZAŘÍZENÍ? 
• školu/zařízení doporučuje vyučující paralelní skupiny 
• po dohodě s vyučujícím si ji můžete vybrat sami (doporučujeme výběr z nabídky 

fakultních škol, spolupracujících a volnočasových zařízení na webu SPP) 
 

SEZNAMY FAKULTNÍCH A DALŠÍCH ŠKOL A ZAŘÍZENÍ   
https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/spoluprace-se-skolami-a-zarizenimi/seznam-zarizeni-pro-
bc-praxi/ 
 
MOHU VYKONÁVAT PRAXI VE SVÉ ŠKOLE/ZAŘÍZENÍ, KDYŽ UŽ UČÍM? 
Po dohodě s vyučujícím paralelní skupiny může student vykonávat praxi tam, kde má 
uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti či provedení práce (netýká se 
orientační praxe). 

 
MŮŽU PRAXI VYKONÁVAT V LÉTĚ PO ABSOLVOVÁNÍ SEMINÁŘE? (Např. na pobytových a 
příměstských táborech apod.) 
Je to možné. Doporučujeme zkonzultovat s vyučujícím paralelní skupiny na úvodním semináři. 
 
JAK SE LIŠÍ VOLNOČASOVÁ A LEKTORSKÁ PRAXE? 
Cílovou skupinou. U volnočasové praxe jsou cílovou skupinou děti a mládež, u lektorské praxe 
dospělí. 
 
Praxi v zařízení pro volný čas je možné plnit po dohodě s vyučujícím také formou 
individuálního nebo skupinového doučování.  
Další informace jsou na https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/chci-doucovat/studenti-bc-studia/. 
 
 
ZÁPIS DO PŘEDMĚTU V SIS 
 
LIŠÍ SE NĚJAK ZÁPIS DO SIS OD ZÁPISU DO JINÝCH PŘEDMĚTŮ? 
Ne, zapisujete se standardním způsobem. 
 
CO KDYŽ MOJE KATEDRA NEOTEVŘELA TYP PRAXE, O KTEROU MÁM ZÁJEM? 
Musíte si vybrat jiný typ praxe nebo se zapsat do paralelky, kterou otevírá jiná katedra (pokud 
je umožněn zápis studentům jiných oborů).  
 
Pokud se nemáte kam zapsat (u vypsaných paralelek je plná kapacita, není umožněn zápis 
studentům jiného oboru aj.), kontaktujte garanta praxe na své katedře 
https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/garanti-praxi-na-katedrach/, u emailu dejte do kopie 
vedoucího  katedry. 
 
  

https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/spoluprace-se-skolami-a-zarizenimi/seznam-zarizeni-pro-bc-praxi/
https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/spoluprace-se-skolami-a-zarizenimi/seznam-zarizeni-pro-bc-praxi/
https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/chci-doucovat/studenti-bc-studia/
https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/garanti-praxi-na-katedrach/
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KDE ZJISTÍM, JESTLI JE ZÁPIS UMOŽNĚN I STUDENTŮM JINÝCH OBORŮ? 
• na rozvrhovém lístku 
• v seznamu vyučujících paralelek: https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/garanti/vyucujici-v-

praxich-v-bc-studiu/ 
• přímo u vyučujícího paralelky, do které se chcete zapsat 

 
NELZE SE ZAPSAT   

• Zkontrolujte, jestli je umožněn zápis studentům jiných oborů a jestli není plná kapacita.  
• Pokud není vypsaný rozvrhový lístek, obraťte se na vyučujícího paralelky, do které se 

chcete zapsat https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/garanti/vyucujici-v-praxich-v-bc-
studiu . 

• Pokud se nemáte kam zapsat (u vypsaných paralelek je plná kapacita, není umožněn 
zápis studentům jiného oboru aj.), kontaktujte garanta praxe na své katedře 
https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/garanti-praxi-na-katedrach/, u emailu dejte do kopie 
vedoucího  katedry. 

• V případě technických potíží napište na https://helpdesksis.pedf.cuni.cz, nebo 
kontaktujte studijní oddělení. 
 
 

FORMULÁŘE, KTERÉ (MOŽNÁ) BUDU POTŘEBOVAT 
 
Na https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/ke-stazeni/ naleznete pod jednotlivými záložkami: 

FORMULÁŘE:   
o Formuláře pro evidenci docházky 
o Doporučení k zápočtu 
o Pozorovací/hospitační arch (formulář pro pozorování – náslechy studenta ve výuce) 

 
Formuláře je možné použít pro všechny typy praxí po konzultaci s vyučujícím paralelky. 
 
SMLOUVY SE ŠKOLAMI/ZAŘÍZENÍMI  
Uzavření smlouvy není podmínka splnění pedagogické praxe. Smlouva se uzavírá výhradně na 
žádost školy/zařízení. Smlouvy je třeba předat na Středisko pedagogické praxe s dostatečným 
časovým předstihem, nejpozději týden před zahájením praxe. 
 

• Smlouvu ve třech originálech nejprve podepíše student (nejlépe modrou propiskou). 
Datum u podpisu musí být dřívější než začátek praxe. 

• Tři originály smlouvy podepsané studentem je třeba předat na školu/zařízení, kde 
všechny tři originály podepíše a potvrdí razítkem ředitel školy/zařízení. Datum opět 
bude dřívější než začátek praxe (nejlépe o několik dnů, například pokud praxe začíná 
28. 2. 2023, u podpisu bude jakékoliv datum pracovního dne do 25. 2. 2023). 

• Potvrzené a podepsané tři originály předáte přes podatelnu, nebo pošlete na Středisko 
pedagogické praxe, a to nejpozději 1 týden před zahájením praxe, protože je ještě 
musí podepsat pan děkan. 

https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/garanti/vyucujici-v-praxich-v-bc-studiu/
https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/garanti/vyucujici-v-praxich-v-bc-studiu/
https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/garanti/vyucujici-v-praxich-v-bc-studiu
https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/garanti/vyucujici-v-praxich-v-bc-studiu
https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/garanti-praxi-na-katedrach/
https://helpdesksis.pedf.cuni.cz/
https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/ke-stazeni/
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• Po podpisu pana děkana bude jeden originál smlouvy předán prostřednictvím SPP 
škole/zařízení k založení.  

• Originál smlouvy pro studenta bude předán na sekretariát katedry, která bude ve 
formuláři uvedena (bod VII. – kontaktní osoby za Pedagogickou fakultu). Zde si ho 
student může vyzvednout.  
 

VRÁCENÍ NESPRÁVNĚ VYPLNĚNÝCH SMLUV 
Smlouvy budou muset být vráceny (na příslušnou katedru) v případě, že: 

- neobdržíme všechny 3 originály, 
- smlouvy a podpisy nebudou originál ale sken, 
- u podpisů smlouvy bude pozdější datum než začátek praxe, 
- bude chybět razítko školy/zařízení, 
- obdržíme smlouvu po zahájení praxe. 

 
 

METODICKÉ MATERIÁLY K PRAXÍM 
https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/o-praxich/pedagogicke-praxe-v-bc-studiu/ 

 

  

https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/o-praxich/pedagogicke-praxe-v-bc-studiu/
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Příloha: DALŠÍ INFORMACE K PLNĚNÍ PRAXE V ZAŘÍZENÍ PRO VOLNÝ ČAS 

Aktivity musí probíhat v rámci zařízení nebo organizace, nikdy se nejedná o soukromou aktivitu 
studenta. Výběr zařízení vždy konzultujte s vyučujícím paralelky. 

1. Doporučená zařízení: https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/spoluprace-se-skolami-a-
zarizenimi/seznam-zarizeni-pro-bc-praxi/ 

2. Praxe v předškolních zařízeních: praxe je cílená na práci s žáky základních a středních 
škol, po dohodě s vyučujícím je praxe možná i u předškoláků. Je nutné doložit, že se 
jedná o volnočasové aktivity pro děti od 5 let výše nikoliv hlídání. 

3. Výuka nebo asistence u žáků ve škole: není možná. 
4. Výuka v jazykových školách, kurzech apod.: ano, pokud se jedná o žáky ZŠ, SŠ.  
5. Praxe v zahraničí: lze. 
6. Praxe v ZUŠ: není možná (nejedná se o volnočasové zařízení). 
7. Praxe v školních a školských poradenských zařízeních: není možná.  
8. Hlídání – agentury, rodiny: není možné 
9. Práce s dětmi v nemocnicích: lze, pokud se jedná se o volnočasové aktivity, doučování 

u žáků ZŠ, SŠ, po dohodě s vyučujícím u předškoláků (5 let a výše). 
10. Praxe na internátě, v DD, diagnostických a dalších podobných zařízeních: lze, ale s 

volnočasovou náplní, ne noční služby apod. 
11. Individuální osobní asistence u dětí s handicapem: není možná. Lze volnočasová 

činnost ve skupině. 
12. Raná péče: není možná. Jedná se o individuální terénní službu, ne o volnočasové 

aktivity. 

 

 

 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/spoluprace-se-skolami-a-zarizenimi/seznam-zarizeni-pro-bc-praxi/
https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/spoluprace-se-skolami-a-zarizenimi/seznam-zarizeni-pro-bc-praxi/
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