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SMĚRNICE PRO ORIENTAČNÍ PRAXI VE ŠKOLE V BAKALÁŘSKÉM STUDIU 

Určeno: 

 garantům pedagogických praxí na oborových katedrách

 vyučujícím paralelních skupin

 fakultním učitelům a učitelům spolupracujících škol

 posluchačům bakalářského studia

Obsahové zaměření a cíl praxe 

Cílem orientační praxe je podpořit zájem studentů o učitelské obory a motivovat je k dalšímu 
vzdělávání, včetně pokračování v magisterském studiu zaměřeném na přípravu učitelů 
všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ a SŠ.  

Praxe probíhá formou společných návštěv, při kterých se studenti seznamují s reálnými 
podmínkami vybraných škol a školských zařízení, pozorují práci učitelů a dalších 
pedagogických pracovníků a účastní se besed s nimi. V průběhu semestru studenti navštíví 
základní školy - 1. a 2. stupeň, různé typy středních škol, speciální školy, příp. další zařízení. 
Formou společných exkurzí se seznámí s reálnými podmínkami pedagogické práce. 

Podstatou předmětu je seznámení se s prostředím, výukovými metodami, organizací 
vzdělávání, charakteristikou žáků/studentů a společná reflexe náslechů s učiteli, proto 
nebude plnění předmětu uznáváno jen na základě dokladu o vlastní učitelské praxi. Výběr 
školy/zařízení je v kompetenci vyučujícího paralelní skupiny, zpravidla se jedná o fakultní
nebo spolupracující školu/zařízení.  

Organizace orientační praxe 

 Studenti absolvují v LMS Moodle kurz Proškolení studentů před pedagogickými
praxemi.

 Studenti se účastní úvodního informačního semináře, kde budou seznámeni
vyučujícím paralelní skupiny s  podrobnostmi o průběhu praxe a s konkrétními
metodickými pokyny.

 Studenti se společně s vyučujícím paralelní skupiny účastní čtyř návštěv vybraných
škol/zařízení a společných reflexí s učiteli.

 Studenti se zúčastní závěrečného reflektivního semináře.

Student vykoná praxi v rozsahu jednoho semestru (celkem 60 hodin činností za semestr): 

 2 hodiny úvodního semináře

 4 hodiny závěrečného reflektivního semináře

 18 - 20 hodin hospitační a reflektivní činnosti ve škole/zařízení
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 34 – 36 hodin samostatné práce a plnění úkolů (vyplňování pozorovacích archů a tvorba
portfolia, které bude prezentováno na závěrečném reflektivním semináři), včetně
samostudia

Podmínky pro udělení zápočtu: 

1. absolvování orientační praxe v plném rozsahu

2. písemné záznamy o průběhu praxe (portfolio)

Praxi garantuje a zápočet udílí: vyučující paralelní skupiny

Studenti jsou povinni před zahájením praxe absolvovat Proškolení studentů před 
pedagogickými praxemi v LMS Moodle. Studenti budou dbát pokynů vedení školy/zařízení a 
dalších zaměstnanců, budou dodržovat povinnost mlčenlivosti a ochrany osobních údajů.

PhDr. Karel Starý, Ph.D 
 vedoucí střediska pedagogické praxe 

3. účast na seminářích
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