
DESATERO  
studenta učitelství geografie na PřF UK pro  

PEDAGOGICKÉ PRAXE ZE ZEMĚPISU I. A II. 
 

1. S otázkami týkajícími se praxí se obracejte na RNDr. Martina Hanuse, Ph.D. (martin.hanus@natur.cuni.cz) (katedra sociální 

geografie a regionálního rozvoje). 

2. Měli byste odučit 18 vyučovacích hodin (VH). Požadovaný počet náslechů je 2–4. Ve třídě, kde budete učit, musíte 

hospitovat alespoň jednu VH (V případě pedagogických praxí II. konáte náslechy pouze ve třídě, ve které budete učit).  

Pro pedagogické praxe I. je ideální, může-li vám fakultní učitel (FU) poskytnout vyučovací hodiny např.  ve třech třídách 

různých ročníků po celou dobu 4 týdnů, abyste měli možnost každou třídu poznat, vyzkoušet si své pedagogické dovednosti a 

ověřit si účinnost svého působení.  

V rámci pedagogických praxí II. probíhá výuka v pouze jedné třídě (ve výjimečných případech ve dvou třídách), abyste se 

dostatečně seznámili s třídním kolektivem a vyzkoušeli si dlouhodobější pedagogické působení v jedné třídě. 

3. Ve škole budete každý den, kdy vyučujete, po celou dobu praxe v dostatečném rozsahu vyučovacích hodin. V této době se 

budete připravovat na vyučování, učit, hospitovat, seznamovat se s chodem školy a plnit další mimovyučovací povinnosti 

podle pokynů FU.  

Využijte období praxí, abyste se co nejblíže seznámili s chodem školy a byli jste co nejlépe prakticky připraveni na vlastní 

budoucí pedagogické působení. 

4. Ve škole se představíte nejlépe týden před začátkem pedagogické praxe, vyhledáte FU a hlásíte se u vedení školy. V den 

nástupu na praxi se dostavíte do školy s dostatečným časovým předstihem.  

5. Rozvrh vyučovaných hodin za zeměpis nahrajete nejpozději třetí den praxe do prostředí Moodle (Pedagogické praxe ze 

zeměpisu). Do rozvrhu (formulář D) uvedete čitelně jména a příjmení učitelů, u nichž se praxe koná. Upozorníte učitele, že 

má mít uzavřenou dohodu o provedení práce. Smlouvu mu přinesete v tištěné podobě nebo je možné ji stáhnout internetu. 

Ke smlouvě učiteli dáte i úlohu fakultního učitele se vzorem DPP. JAKOUKOLIV ZMĚNU V ROZVRHU HODIN ohlásíte e-

mailem nebo telefonicky příslušnému vyučujícímu, který se k vám chystá na hospitaci!  

6. Hospitované hodiny zaznamenávejte do Seznamu náslechových a výstupových hodin (A+B) a zapisujte si záznamy z 

náslechů, které obsahují základní údaje (třída, datum, jméno, vyučující, téma), výchovně vzdělávací cíl a sled didaktických fází 

hodiny s poznámkami a časovými údaji.  

7. Příprava na výstupy by měla mít doporučenou formální úpravu (viz moodle), součástí příprav jsou i formulace otázek, zápisu 

na tabuli, schémata a obrázky, seznam plánovaných pomůcek (včetně pracovních listů, protokolů a didaktické techniky). 

Písemnou přípravu vypracujte včas, aby vám ji FU zkontroloval před výukou. Přehled odučených hodin je na Seznamu 

náslechových a výstupových hodin (A+B). Během rozborů vyučovaných hodin hodnotí FU splnění plánovaných cílů, 

plánovaného průběhu hodiny a jednotlivé didaktické fáze hodiny. Své hodnocení hodiny zaznamená FU na konec vaší 

přípravy. Nahlaste hospitace pedagogů z PřF UK včas svému FU, případně vedení školy.  

8. Po ukončení praxe na škole vyplní FU závěry o praxi do Souhrnného hodnocení studenta (formulář C). Necháte si potvrdit 

všechny dokumenty pedagogických praxí (A+B, C) vedením školy. Naskenované kopie těchto formulářů vložíte do Moodle, 

originální dokumenty pak odevzdáte do 7 dnů dr. Martinu Hanusovi (lze využít schránky s jeho jménem na sekretariátu 

katedry sociální geografie a regionálního rozvoje). Do Moodle dále nahrajete výběr 8 příprav (4 z povedených hodin + 4 z 

nepovedených hodin) doplněných o písemnou reflexi toho, co se ve výuce (ne)podařilo, případně návrhem úprav výuky, a to 

nejpozději 7 dní po skončení praxí. 

9. Za výrazné porušení pokynů, tj. nekvalitní přípravu, pozdní plnění povinností atd. se praxe s okamžitou platností ruší jako 

nesplněná. Náhradní praxe bude vypsána v dalším semestru.  

10. Vůči žákům se chovejte jako učitel, dodržujte předpisy o hygieně a bezpečnosti práce své i žáků. Nezapomínejte na slušné 

vystupování a vhodné oblečení a obutí pro výuku (nutnost přezouvání si domluvíte s FU).  

 

RNDr. Martin Hanus, Ph.D. 
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