
SMĚRNICE PRO SOUVISLOU OBOROVOU PRAXI S REFLEXÍ V NMGR. STUDIU 
UČITELSTVÍ VVP PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ 

Kombinované studium 

 Sdružené studium 

Předmět Doporuč. 
ročník 

/semestr 

Rozsah Zakončení Kredity Studijní 
zátěž v 

hodinách 

Souvislá praxe na 
ZŠ s reflexí 

1/LS  5 až 10 h + 24 h1 Z 4 100–120 

Souvislá praxe na 
SŠ s reflexí 

2/ZS 5 až 10 h + 24 h1 Z 4 100–120 

Plný plán 

Předmět Doporuč. 
ročník 

/semestr 

Rozsah Zakončení Kredity Studijní 
zátěž v 

hodinách 

Souvislá praxe na 
ZŠ s reflexí 

1/LS 10 až 20 h + 48 h 2 Z 8 200–240 

Souvislá praxe na 
SŠ s reflexí 

2/ZS 10 až 20 h + 48 h2 Z 8 200–240 

Koncepce a obsah praxe v kombinovaném studiu by měly být srovnatelné s praxí 
v prezenčním studiu.  

ČASOVÁ DOTACE PRAXE VE ŠKOLE 

• sdružené (dvouoborové) studium: 2 týdny v každém studijním programu

• plný plán (jednooborové) studium: 4 týdny

Praxi lze rozložit do více týdnů – po dohodě s vyučujícím.

1 reflektivní seminář v rozsahu dle akreditace + 24 h praxe (z toho samostatná výuka studenta min. 12 
hodin) 
2 reflektivní seminář v rozsahu dle akreditace + 48 h praxe (z toho samostatná výuka studenta min. 24 
hodin) 



 
 
 
Rozsah samostatné výuky studenta je minimálně 12 vyučovacích hodin v každém studijním 
programu, tj.  24 hodin celkem za maior a minor ve sdruženém studiu.  Ve studiu s plným 
plánem je rozsah samostatné výuky studenta min. 24 hodin. 

 
ČINNOSTI STUDENTŮ  

Těžiště praxe spočívá v přímé výukové činnosti, která je kvalitně reflektována.  

1. Přímá výuková povinnost minimálně 12 vyučovacích hodin, ve studiu s plným plánem 
minimálně 24 hodin (jedná se o reflektované hodiny). 

2. Reflexe s fakultním učitelem v rozsahu 12 hodin, 24 hodin ve studiu s plným plánem.   
3. Aktivní účast na reflektivním semináři. 

 
4. Další činnosti  

● příprava na vlastní výuku  
● hospitace ve výuce  
● asistence učiteli  
● další činnosti ve škole mimo vyučování  
● plnění úkolů a dalších požadavků dle zadání úkolů vyučujícího praxe 

 
Souvislá praxe na ZŠ s reflexí 
Pokud student vyučuje na ZŠ, může po dohodě s vyučujícím praxe vykonávat praxi ve škole, 
kde je zaměstnán. Vždy se jedná se o reflektovanou výuku. Reflexi v plném rozsahu (12 hodin; 
nebo 24 hodin ve studiu s plným plánem) může zajišťovat učitel – kolega na škole, který se 
studenty reflektoval praxi podle pokynů a pod metodickým vedením vyučujícího praxe. 
Tomuto učiteli se proplatí rozborové hodiny.  
 
Souvislá praxe na SŠ s reflexí 
Pokud student vyučuje na SŠ, může po dohodě s vyučujícím praxe vykonávat praxi ve škole, 
kde je zaměstnán. Vždy se jedná se o reflektovanou výuku. Reflexi v plném rozsahu (12 hodin 
nebo 24 hodin ve studiu s plným plánem) může zajišťovat učitel – kolega na škole, který 
hospitoval v hodinách studenta. Tomuto učiteli se proplatí rozborové hodiny. O možnosti 
vykonávat praxi tímto způsobem vždy rozhoduje vyučující praxe. 
 

O možnosti vykonávat praxi tímto způsobem vždy rozhoduje vyučující praxe. Splnění 
předmětu nelze uznat pouze na základě dokladu o odučených hodinách. Výuka studenta musí 
být reflektována v souladu se směrnicí a pokyny vyučujícího předmětu. 

  



 
 
 
 
ODMĚŇOVÁNÍ FAKULTNÍCH UČITELŮ A UČITELŮ, KTEŘÍ VEDOU STUDENTA NA PRAXI 
Odměna: proplácí se 12 hodin reflexe výuky na jednoho studenta; 24 hodin ve studiu s plným 
plánem.  
 
Ostatní podmínky pro realizaci praxe jsou obdobné jako v prezenčním studiu.  
 
 


