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SMĚRNICE PRO NÁSLECHOVOU OBOROVOU (PRŮBĚŽNOU) PRAXI S REFLEXÍ 

V NMGR. STUDIU UČITELSTVÍ VVP PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ 

Prezenční studium 
 

 
Sdružené studium 

Ročník 
/Semestr 

Rozsah Rozvrh Zakončení Kredity Studijní 
zátěž v 
hodinách 

Úvazek 
vyučujícího 

1/ZS 0/1 seminář 
+ min. 12 h 
praxe 

průběžně Z 2 60 0/1 
 

 

Plný plán 

Ročník 
/Semestr 

Rozsah Rozvrh Zakončení Kredity Studijní 
zátěž v 
hodinách 

Úvazek 
vyučujícího 

1/ZS 0/2 seminář 
+ min. 24 h 
praxe 

průběžně Z 4 120 0/2 
 

 

Velikost studijní skupiny 

• počet studentů v paralelce: 12, 

• doporučené rozdělení studentů v jedné paralelce: mikroskupiny po 2–3 studentech (v jednom 
programu). 

 

Činnost studentů1 

• Hospitační a reflektivní činnost ve škole: min. 12 hodin celkem: 

- z toho reflexe s fakultním učitelem: min. 4 hodiny v mikroskupině (na základě záznamu 
studenta do pozorovacího archu, zadaných úkolů apod. vyučujícím praxe). 

Studenti se mohou do výuky aktivně zapojit pod vedením fakultního učitele. 

• Reflektivní semináře s vyučujícím praxe na fakultě: 12 hodin. 

• Samostatná, popř. skupinová práce (přípravy na hospitaci a její reflexe, plnění úkolů zadaných 
v Moodle atd.): 36 hodin (lze snížit v případě více hodin hospitační a reflektivní činnosti). 

 
1 V plném plánu se jedná o dvojnásobek uvedených hodin 
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Činnosti a proplácení fakultních učitelů 2 

• Přípravné a organizační činnosti: komunikace s vyučujícím/garantem praxe (organizace praxe, 
příprava na hodinu přizpůsobená požadavkům na hospitaci). 

• Společná reflexe náslechových hodin se studenty. 

• Potvrzení o absolvování praxe v požadovaném rozsahu. 

• Odměna: proplácí se max. 4 rozborové hodiny na jednoho studenta za semestr. 
 
 

Činnosti a úvazek vyučujícího praxe na jednu paralelku (12 studentů)2 

• Úvazek: 0/1 na 1 paralelku za semestr. 

• Přímá činnost za semestr na 1 paralelku: 

- reflektivní seminář v rozsahu 12 hodin za semestr na 1 paralelku; vedoucí praxe nemusí být 
praxi ve škole přítomen. 

• Nepřímá činnost za semestr na 1 paralelku: 
- kontrola plnění úkolů, hodnocení práce studentů, udělování zápočtu. 

• Další činnosti: 

- organizace praxe 

- komunikace s ředitelstvím školy a s fakultními učiteli 

- metodické vedení fakultních učitelů. 
 

Umístění studentů na náslechovou praxi má na starosti garant praxe nebo vyučující paralelky praxe. V 
individuálních případech si student může po domluvě s vyučujícím praxe vybrat školu sám. Praxe je 
založena na spolupráci studenta a zkušeného učitele. To platí i v případě, kdy má student učitelství s 
výukou již nějaké zkušenosti či aktuálně sám vyučuje. Splnění předmětu nelze uznat na základě dokladu o 
odučených hodinách. 

 

 
2 V plném plánu se jedná o dvojnásobek uvedených hodin. 
 

Studenti jsou povinni před zahájením praxe absolvovat kurz Proškolení studentů před pedagogickými 
praxemi v LMS Moodle a seznámit se s právními předpisy závaznými pro školu; respektují povinnost 
ochrany osobních údajů. 
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