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SMĚRNICE PRO SOUVISLOU OBOROVOU PRAXI S REFLEXÍ  

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

Prezenční studium 

 

Sdružené studium  

Předmět Doporuč. 
ročník 

/semestr 

Rozsah Rozvrh Zakončení Kredity Studijní 
zátěž v 

hodinách 

Úvazek 
vyučujícího 

Souvislá praxe 
na ZŠ s reflexí 

1/LS 

 

 

0/1 seminář 
+ 24 h praxe1  

 

2 týdny 
souvislé 

praxe 

Z 4 100-120 h 0/2 

Souvislá praxe 
na SŠ s reflexí 

 

2/ZS 

 

0/1 seminář 
+ 24 h praxe1  

 

2 týdny 
souvislé 

praxe 

Z 4 100-120 h 0/2 

 

Plný plán 

Předmět Doporuč. 
ročník 

/semestr 

Rozsah Rozvrh Zakončení Kredity Studijní 
zátěž v 

hodinách 

Úvazek 
vyučujícího 

Souvislá praxe 
na ZŠ s reflexí 

1/LS 

 

 

0/2 seminář 
+ 48 h praxe2  

4 týdny 
souvislé 

praxe 

Z 8 200–240 0/4 

Souvislá praxe 
na SŠ s reflexí 

 

2/ZS 

 

0/2 seminář 
+ 48 h praxe2  

 

4 týdny 
souvislé 

praxe 

Z 8 200–240 0/4 

 

  

 
1 z toho samostatná výuka studenta min. 12 hodin 
2 z toho samostatná výuka studenta min. 24 hodin 
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VELIKOST STUDIJNÍ SKUPINY 

• Počet studentů v paralelní skupině je 12 studentů. Ve výjimečných případech je možné studijní 
skupinu navýšit maximálně do počtu 15 studentů. V případě menšího celkového počtu studentů 
pro potřebu rozdělení skupiny je minimální počet ve studijní skupině 8 studentů (pokud je 
zapsaných studentů méně než osm, bude počet studentů ve skupině odpovídat tomuto počtu). 

• Doporučené rozdělení studentů v jedné paralelce: mikroskupiny po 2–3 studentech za účelem 
vzájemné vrstevnické reflexe studentů.  
 

ČASOVÁ DOTACE PRAXE VE ŠKOLE 

• sdružené (dvouoborové) studium: 2 týdny v každém studijním programu 
• plný plán (jednooborové) studium: 4 týdny  

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

 

ČINNOSTI STUDENTŮ 3 

1. Přímá výuková povinnost minimálně 12 vyučovacích hodin. 
2. Reflexe s fakultním učitelem 12 hodin.   
3. Účast na společném reflektivním semináři 12 hodin. 
4. Individuální reflexe s vyučujícím praxe minimálně 1 hodina. (Doporučujeme společnou reflexi 

i s fakultním učitelem.) 
CELKEM MIN. 36 HODIN  

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

 

Další činnosti  

• příprava na vlastní výuku  
• hospitace ve třídě   
• asistence fakultnímu učiteli (včetně párové výuky, výuky skupiny apod.) 
• další činnosti ve škole mimo vyučování  
• plnění úkolů a dalších požadavků dle zadání úkolů vyučujícího praxe 

 
3 Údaje pro jeden program sdruženého studia. V plném plán se jedná o dvojnásobek. 
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Realizace souvislé oborové praxe  

Studenti konají praxi nejlépe ve dvoučlenných, popř. tříčlenných skupinách pod vedením fakultních 
učitelů.  Výjimečně se souhlasem vyučujícího praxe může student konat praxi individuálně.  
Nejpozději týden před zahájením souvislé praxe se studenti dostaví do školy a domluví se na 
organizaci s fakultním učitelem. Účastní se hospitačních hodin (především ve třídách, v nichž budou 
konat praxi) a vypracují s fakultním učitelem plán vlastní přímé výuky a dalších činností. Asistují 
fakultnímu učiteli ve výuce, reflektují s ním přípravy na hodinu, realizují vlastní vyučovací hodiny, 
reflektují je a konají další činnosti a samostatnou práci dle pokynů fakultního učitele a vyučujícího 
praxe, až do celkové výše studijní zátěže vyjádřené počtem 4 kreditů, tj. 100–120 hodin. 

• Hospitace: student hospituje v hodinách fakultního učitele před zahájením vlastních výstupů, 
hospituje při výstupech spolužáka, který praktikuje u téhož učitele.  

• Asistentská praxe: student spolupracuje s učitelem při přípravě výuky, učebních pomůcek, 
didaktické techniky, kontroluje práci žáků a poskytuje jim podporu a zpětnou vazbu, popř. vede 
části vyučovacích hodin a vykonává další činnosti podle pokynů učitele. Podle pokynů učitele 
nebo asistenta učitele může poskytovat podporu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Doporučujeme zařazení mikrovýstupů, párové výuky s učitelem, výuku skupiny atp. v co nejširším 
rozsahu, ideálně před samostatnými vyučovacími výstupy studenta.   

• Samostatné vyučovací výstupy: doporučený rozsah samostatné výuky studenta je minimálně 12 
vyučovacích hodin v každém studijním programu. Po výstupech následují rozbory pod vedením 
fakultního učitele, příp. vyučujícího praxe.   

• Další činnosti mimo vyučování: účast na pedagogické radě a poradách, účast na mimoškolních 
akcích školy, účast na třídnických hodinách, účast na třídních schůzkách a konzultacích s rodiči. 

• Samostatná práce studenta: studium pedagogické dokumentace, individuálních vzdělávacích 
plánů žáků, zpracování záznamu z hospitací u učitele a ostatních studentů, písemné přípravy na 
samostatné výstupy, a plnění dalších úkolů dle zadání vyučujícího praxe. 

 

ZAKONČENÍ PŘEDMĚTU: zápočet 

Podmínky k zakončení:  

• 100% účast studenta na souvislé praxi (absenci je nutné nahradit)  
• doporučující hodnocení studenta fakultním učitelem  
• splnění dalších úkolů zadaných vyučujícím praxe nebo fakultním učitelem  
• zpracování a předložení všech požadovaných materiálů (přípravy, záznamy z hospitací, seznam 

prostudované odborné literatury a pedagogické dokumentace, záznamy z jednání předmětové 
komise, záznamy z dalších aktivit a akcí, jichž se student zúčastnil)  

 

http://www.pedf.cuni.cz/


VÝBĚR ŠKOLY 

Umístění studentů na praxi má na starosti vyučující praxe, a to vždy po dohodě s vedením školy a 
fakultními učiteli. Po dohodě s vyučujícím praxe lze praxi realizovat i ve škole, která není fakultní 
školou. Praxe by měla být přednostně realizovaná ve fakultních školách nebo školách, se kterými 
katedra spolupracuje. V individuálních případech si student může po domluvě s vyučujícím praxe 
vybrat školu sám. Pokud probíhá na škole mimo Prahu, lze reflexi provést online na základě 
videonahrávky dodané studentem.  

Student je povinen dbát pokynů vedení školy, pedagogických i nepedagogických pracovníků školy, 
dodržovat vnitřní řád školy a pravidla bezpečnosti práce. Musí dodržovat povinnost mlčenlivosti 
a ochrany osobních údajů. V případě jejich závažného porušení může být praxe studenta 
předčasně ukončena bez udělení zápočtu.  V době výuky i mimo ni student vykonává veškeré 
činnosti s žáky pouze pod supervizí pedagogických pracovníků školy.  

ČINNOSTI VYUČUJÍCÍCHO PRAXE NA JEDNU PARALELNÍ SKUPINU (12 STUDENTŮ) 

• Přímá činnost 4:
- reflexe odhospitované výuky se studenty v rozsahu 12 hodin (1 h na studenta);

doporučujeme vést reflexi společně s fakultním učitelem,
- společná reflexe 12 h na semestr (reflektivní seminář).

• Nepřímá činnost:
- vyučující praxe hospituje v min. jedné vyučovací hodině, kterou se studentem reflektuje (v

případě nemožnosti vyučujícího praxe dostavit se na výuku studenta, lze hospitaci nahradit
videozáznamem),

- zadávání, průběžná kontrola a hodnocení úkolů.
• Další činnosti:

- organizace praxe, domlouvání umístění studentů na praxi v konkrétních školách,
- komunikace s ředitelstvím školy a s fakultními učiteli,
- metodické vedení fakultních učitelů vzhledem k výuce a hodnocení studentů. Vyučující praxe

by měl poskytnout fakultnímu učiteli podklady a metodické pokyny k hodnocení studenta.

ČINNOSTI A ODMĚŇOVÁNÍ FAKULTNÍCH UČITELŮ 

• Přípravné a organizační činnosti: komunikace s vyučujícím praxe, organizace praxe.

• Vedení praxe:

4 Údaje pro jeden program sdruženého studia. V plném plán se jedná o dvojnásobek. 
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- metodicky vede studenta při přípravě na výuku, 
- účastní se hodin vyučovaných studentem, 
- reflektuje odučené hodiny se studentem, 
- píše hodnocení se stručnou charakteristikou výkonu studenta a doporučení 

k udělení/neudělení zápočtu. 

Odměna: proplácí se 12 hodin reflexe výuky na jednoho studenta.5   

 

SMLOUVY SE ŠKOLOU A DALŠÍ FORMULÁŘE: https://pages.pedf.cuni.cz/praxe/ke-stazeni/ 

 

 

 

 

 
5 Údaje pro jeden program sdruženého studia. V plném plán se jedná o dvojnásobek. 
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