
 

Mgr. Helena Picková, Ph.D. | vedoucí oddělení | +420 485 352 910 | helena.pickova@tul.cz  
Technická univerzita v Liberci | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická | Oddělení pedagogické praxe 
Studentská 1402/2, 461 17  Liberec 1 | www.fp.tul.cz 

 

 

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 

 

ráda bych Vám poděkovala za ochotu spolupracovat při přípravě našich studentů a vést je na 
praxích. Níže jsou uvedeny stručné informace a pokyny k Průběžné praxi PR2E, kterou stu-
denti realizují v letním semestru 1. ročníku navazujícího Mgr. programu a požadavky ke spl-
nění praxe. 

Je samozřejmostí, že studenti budou zodpovědně dodržovat všechna epidemiologická naří-
zení stanovená MZ a Vaší školou, pokud nastane situace jako v předcházejících letech. 

 
Předem velmi děkujeme za spolupráci. 
 
                         

Liberec, 27. 1. 2023 

 

                                           

 Mgr. Helena Picková, Ph.D. (730 595 004) 
 Oddělení pedagogické praxe FP TUL 
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POKYNY K PRŮBĚŽNÉ PEDAGOGICKÉ PRAXI PR2E  

Studenti 2. semestru navazujícího magisterského studia Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

Formy studia: prezenční, kombinované 

 
• Studenti nastupují na pedagogickou praxi PR2E 28. 2. 2023 (zahájenou schůzkou v 9h G-313), do 

6. 3. 2023 jsou povinni se mailem se svými provázejícími učiteli spojit a domluvit se na zahájení 
praxe a 7. 3. 2023 již realizují první náslechy. U studentů kombinované formy studia může být  
nástup pozdější – pokud neučí a shání si praxi sami. Na praxi je rozvrhově vyhrazen 1. – 4. úterní 
vyučovací blok pro studenty prezenčního studia. Student praktikuje v cvičné škole celé dopo-
ledne a kromě vlastních výstupů zde plní i řadu dalších aktivit podle pokynů provázejícího učitele 
a oborového didaktika (oprava žákovských prací, příprava prezentací, dozory o přestávkách…). 
Provázející učitel zajistí studentovi pracovní místo v kabinetě či ve sborovně. 

• Po domluvě se svým provázejícím učitelem lze plnit praxi i v jiný den. Pro hlubší poznání dané 
školy studenti realizují praxi v obou svých předmětech na jedné škole (ZŠ, SŠ). V odůvodněných 
případech studenti plní každý předmět na jiné škole (např. španělský jazyk se vyučuje pouze na 
SŠ). 

Studenti kombinované formy studia si se svým provázejícím učitelem domluví den pro plnění 
praxe dle jejich časových možností (není nutné dodržovat úterý). Požadavky pro splnění praxe mají 
shodné, v časovém rozložení plnění praxe vycházíme vstříc studentům dle jejich individuálních 
možností. U studentů KS lze v individuálních případech a po domluvě s oborovým didaktikem po-
žadovat videonahrávku jedné odučené hodiny. 

• Všechny výše uvedené změny jsou možné pouze ve výjimečných a odůvodněných případech a jen 
po osobní dohodě na OPP. S učiteli, kteří budou mentory praxe studentů, uzavřeme DPP a spo-
lečně se studentem vyplní „Nástroj na hodnocení studenta na praxi“, který je nezbytný pro splnění 
praxe.  Po každém dni společně se studenty zreflektují jejich výstupy a jsou jim rádci a facilitátory 
při postupných krocích v profesních dovednostech. Zároveň studenta seznámí s administrativou 
třídy a případnými jejími specifiky. Umožní studentovi plnit praxi ve více třídách. 

Obsahovou stránku průběhu pedagogických praxí zajišťuje oborový didaktik pedagogické praxe a 
realizuje hospitační návštěvy na školách. On také uděluje zápočet na základě hodnocení prováze-
jícím učitelem. Student svému didaktikovi předloží k uzavření zápočtu pedagogický deník z praxe 
a Nástroj na sebehodnocení.  

Uzavřít praxi zápočtem jsou studenti prezenční formy studia povinni bezprostředně po ukončení 
praxe, studenti kombinovaného studia nejpozději do 30. června 2023.  

Požadavky na uzavření praxe: 
✓ Realizace minimálně 10 návštěv cvičné školy. 
✓ Absolvování co nejvíce náslechů a odučení maximálně možného počtu hodin dle možností 

školy a rozvrhu provázejících učitelů. Svým didaktikům studenti odevzdávají 2 náslechy a 5 
výstupů (výuka celé vyučovací hodiny) v každém svém studovaném předmětu za semestr, 
nicméně mohou odučit dle pokynů PU více hodin. 

✓ Studenti se před zahájením praxe představí řediteli školy a s provázejícím  učitelem (PU) se 
domluví na konkrétní organizaci praxe. Pokud nastanou změny ze strany školy – změna PU, 
obratem zašlou info na OPP (ilona.jelinkova@tul.cz; 723 600 709) a do 10. 3. 2023 zašlou obo-
rovým didaktikům rozvrh hodin na praxi. 
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