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Název

Souvislá ped. praxe v prvním ročníku ZŠ

Způsob zakončení

Zápočet

Název dlouhý

Souvislá pedagogická praxe v prvním ročníku základní školy

Akreditováno/Kredity

Ano, 2 Kred.

Rozsah hodin

Cvičení 1 [TYD/SEM]

Obs/max

Statut A

Statut B

Letní semestr

0/-

Zimní semestr
Rozvrh
Vyučovací jazyk

16 / Ano
Čeština

Nahrazovaný předmět
Vyloučené předměty
Podmiňující

KPP/55ZS1
Nejsou definovány
Nejsou definovány

Předměty informativně doporučené
Předměty,které předmět podmiňuje

/4

Forma zakončení

Kombinovaná

Statut C

Zápočet před zkouškou

NE

0/-

0/-

Počítán do průměru

NE

0/0

0/0

Min. (B+C) studentů
Opakovaný zápis

nestanoveno
NE

Vyučovaný semestr
Počet dnů praxe

Zimní semestr
0

Nejsou definovány
Nejsou definovány

Cíle předmětu (anotace):
Hlavním cílem souvislé pedagogické praxe v prvním ročníku ZŠ je umožnit studentům nahlédnout do prostředí školního života
první třídy základní školy, seznámit se s jejími specifiky, hlouběji poznávat reálné podmínky výuky v tomto ročníku a potřeby
učitelské profese formou hospitací ve vyučování, asistencí vážících se ke všem profesním činnostem učitelů i prvních
samostatných pedagogických výstupů.
Studenti se ve vybrané první třídě zapojují do školního a event. mimoškolního života, asistují učiteli z praxe při všech profesních
činnostech (včetně mimovyučovacích a mimoškolních aktivit; práce se všemi formami pedagogické dokumentace apod.), hospitují
ve výuce, konzultují s třídním učitelem (cvičným učitelem praxe) postupy plánování, realizace a hodnotící reflexe vyučovacích
hodin. S ohledem na rozvíjející se profesní dovednosti adeptů učitelství ponecháváme na zvážení učitele z praxe možnosti
samostatných vlastních vyučovacích pokusů studentů.
Praxe je tedy založena hlavně na hospitaci (pozorování výuky učitele v 1. třídě) ? náslechy, ale je možno také několik vyučovacích
hodin odučit, případně mít kratší vstupy do výuky (pomoc učiteli s výukou), dále byste se měli seznámit s běžným chodem školy ?
pomoc učiteli s běžným administrativním chodem třídy (např. porady, třídní schůzky, opravy úkolů apod.) ? PRAXE MUSÍ BÝT
KONÁNA V 1. ROČNÍKU ZŠ.
Požadavky na studenta
A) Studenti, kteří UČÍ v 1. ročníku ZŠ
1. Odevzdají POTVRZENÍ O ZAMĚSTNÁNÍ V 1. ROČNÍKU ZŠ
2. Odevzdají 10 vlastních příprav na vyučovací hodinu v 1. třídě. Forma zpracování přípravy je na vás, měla by obsahovat
vyučovací předmět, cíl hodiny, téma hodiny, postup (učební činnost žáka, vyučovací činnost učitele), pomůcky, vyučovací formy
a metody. Můžete využít pro přípravu i vzor hospitačního záznamu.
Potvrzení o zaměstnání i přípravy lze zaslat emailem.
MEZNÍ TERMÍN ODEVZDÁNÍ PODKLADŮ PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU: 9. 2. 2018 do 12:00 hodin
B) Studenti, kteří UČÍ, ale nikoli v prvním ročníku, nebo studenti, co NEUČÍ
1. student si sám vybere základní školu, na které by chtěl praxi vykonat. Lze si vybrat jednak ze seznamu škol, se kterými má
fakulta uzavřenou reciproční smlouvy, nebo si zvolit školu mimo seznam ? v tomto případě je třeba kontaktovat referát praxí (paní
Kozelskou) a požádat ji o to, aby mohla být s vámi vybranou školou tato reciproční smlouva uzavřena (nejlépe provést současně s
bodem 2)
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2. student vyplní žádost o praxi ? akceptaci, kde vyplní potřebné údaje (viz formulář), nechá potvrdit příslušnou školou a odevzdá
na referát praxí paní Kozelské.
3. v domluveném termínu student realizuje praxi, tzn. nastoupí na praxi do vybrané 1. třídy ZŠ a fyzicky praxi vykonává, tzn.
hospituje ve vybrané třídě, dělá si záznamy a vykonává všechny činnosti, na kterých se domluvil s vedoucím učitelem z praxe.
4. po skončení praxe nechá student potvrdit hospitační záznam ? zápočtovou listinu, kterou si v průběhu praxe postupně vyplňuje,
učitelem z praxe.
5. odevzdá (zašle) vyplněné hospitační záznamy z průběhu praxe ? celkem 10 hospitačních záznamů
Poznámka: místo hospitačního záznamu může být také PŘÍPRAVA VYUČOVACÍ HODINY ? lze použít stejný arch, jen označit
jako příprava.
Potvrzenou zápočtovou listinu a 10 hospitačních záznamů odevzdat ? NEJLÉPE EMAILEM ? garantovi praxe (Mgr. Ondřej
Šimik, PhD.).
MEZNÍ TERMÍN ODEVZDÁNÍ PODKLADŮ PRO UDĚLENÍ ZÁPOČTU: 9. 2. 2018 do 12:00 hodin
VŠECHNY POTŘEBNÉ DOKUMENETY K PRAXI JE MOŽNÉ STÁHNOUT NA NÁSLEDUJÍCÍM ODKAZU:
http://www.simiko.cz/souvisla-pedagogicka-praxe-v-1-rocniku-kpa55zs1/
Podmínky a splnění požadavků k uznání disciplíny pro studenty na mobilitách (Erasmus) budou dle dohody garanta disciplíny s
jednotlivým studentem.
Bodová tabulka pro hodnocení
91-100 A - 1 (1) - započteno
81-90 B - 2+ (2)- započteno
71-80 C - 2- (2) - započteno
61-70 D - 3+ (3) - započteno
51 - 60 E - 3- (3) -započteno
0-50 F, FX - 4 (4) - nezapočteno
Vysvětlení:
A-FX = Hodnocení (šestistupňová klasifikační stupnice)
1, 2+,2-,3+,3-, 4 = Zkouška (šestistupňová klasifikační stupnice)
1,2,3,4 = Zkouška OU (čtyřstupňová klasifikační stupnice)
Zápočet - započteno X nezapočteno

Obsah
Praxi je možno vykonat třemi způsoby.
1) V září 2017 ještě před zahájením zimního semestru ? 5 dní v kuse (1 týden)
2) Během zimního semestru 5 dní v kuse nebo 5 dní po jednotlivých dnech (např. 5x pátek, nebo i jinak) tak, aby se praxe nekryla
s ostatní výukou na univerzitě
3) Během zkouškového období v lednu 2018 ? 5 dní v kuse (1 týden)
Student by se měl účastnit náslechů, eventuálně jiných činnosti v rozsahu 5 dnů, tj. počtu 20 x 45 min. vyučovacích jednotek.
Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu
Komunikativní dovednosti a věcná prezentace požadavků praxe OU vedení vybrané školy a cvičným učitelům
Kritické pozorování procesů výuky a vyučování podle zadaných kritérií
Získané způsobilosti
Získává schopnost samostatného rozhodování, dokáže si vyjednat podmínky pro pedagogickou praxi.
Realizuje praxi, reflektuje své pedagogické předpoklady a získané zkušenosti.
Sebereflektuje dosažené výsledky v edukaci s dětmi.
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Studijní opory

Garanti a vyučující
• Garanti:
• Cvičící:

Mgr. Ondřej Šimik, PhD.
Mgr. Ondřej Šimik, PhD.

Literatura
Dle domluvy s vedoucím učitelem praxe, případně s garantem praxí..

• Doporučená:

Časová náročnost
Aktivity
Účast na výuce
Příprava na zápočet
Domácí příprava na výuku
Plnění průběžně zadávaných úkolů (včetně
korespondenčních úkolů)

Časová náročnost aktivity [h]
25
5
20
20

Celkem:

70

Hodnotící metody
Odborné znalosti
Průběžná analýza výkonů studenta
Rozbor portfolia studenta
Slovní hodnocení
Systematické pozorování studenta
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Cvičení (terénní, laboratorní)
Individuální výuka
Metody dovednostně-praktické
Nácvik jazykových/komunikačních dovedností
Výsledky učení
Odborné znalosti - po absolvování předmětu prokazuje student znalosti:
Získává schopnost samostatného rozhodování, dokáže si vyjednat podmínky pro pedagogickou praxi.
Realizuje praxi, reflektuje své pedagogické předpoklady a získané zkušenosti.
Sebereflektuje dosažené výsledky v edukaci s dětmi.

Předmět je zařazen do studijních programů:
Studijní program

Typ stud.

Forma

Obor

Učitelství pro
základní školy
Učitelství pro
základní školy
Učitelství pro
základní školy

Magisterský Kombinov
aná
Magisterský Kombinov
aná
Magisterský Kombinov
aná

Učitelství pro 1. stupeň
základních škol
Učitelství pro 1. stupeň
základních škol
Učitelství pro 1. stupeň
základních škol

1

1

1

1

1

11

Učitelství pro

Magisterský Kombinov Učitelství pro 1. stupeň

1

2

Etapa V.st.pl.

Rok Blok
2017 Povinné
předměty
2017 Povinné
předměty
2017 Povinné
předměty
podle smlouvy
CŽV
2017 Povinné

Statut D.roč. D.sem.
A

2

ZS

A

2

ZS

A

2

ZS

A

2

ZS
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Studijní program

Typ stud.

základní školy
Učitelství pro
základní školy
Učitelství pro 1.
stupeň základních
škol

Celoživotní
vzdělávání
Celoživotní
vzdělávání

Forma

Obor

aná

základních škol

Kombinov
aná
Kombinov
aná

Učitelství pro 1. stupeň
základních škol
Učitelství pro 1. stupeň
základních škol

Etapa V.st.pl.

Rok Blok

4
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Statut D.roč. D.sem.

předměty
1

1

1

1

2017 Povinné
předměty
2017 Povinné
předměty

A

2

ZS

A

2

ZS
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