
DESATERO studenta učitelství na PřF UK 
pro předmět PEDAGOGICKÁ PRAXE z GEOLOGIE I 

 1. Odbornou garancí pedagogických praxí z geologie byl pověřen RNDr. Dobroslav Matějka, CSc., Ústav 

geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, e-mail: matejka@natur.cuni.cz. S otázkami týkajícími se organizace 

pedagogických praxí se obracejte na organizátorku pedagogických praxí Ing. Kláru Felkelovou (Katedra učitelství a 

didaktiky biologie, Viničná 7, Praha 2, tel.: 221 95 1888, e-mail: klara.felkelova@natur.cuni.cz ) nebo na vedoucí 

pedagogických praxí RNDr. Irenu Chlebounovou, e-mail: chleboui@natur.cuni.cz ), www stránky – prostředí 

moodle: dl.cuni.cz kurz: Pedagogická praxe výstupová (klíč PPV).  

2. Měli byste odučit 13 vyučovacích hodin (VH) a 2 hodiny laboratorních prací (LP) nebo praktických cvičení (PC). 

Není-li toto v možnostech školy, nahradí se počet hodin LP/PC vyučovacími hodinami. Požadovaný počet náslechů 

je 4 hodiny. Ve třídě, kde budete učit, musíte hospitovat alespoň jednu VH. Pro vaši vlastní praxi je ideální, může-

li vám fakultní učitel (FU) poskytnout vyučovací hodiny např. ve dvou až třech třídách různých ročníků gymnázia 

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

ověřit si účinnost svého působení. Praxi není možno zkracovat tak, že odučíte požadovaný počet hodin např. 

během 1-2 týdnů. Není přípustné, abyste učili nejprve pouze jeden předmět aprobace 2 týdny a pak druhý.  

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. Není přípustné, abyste se dostavili na vyučování 5 minut před 

začátkem VH.  

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 oba předměty nahrajete nejpozději třetí den praxe do prostředí moodle. Pokud 

nedodáte rozvrh, nebude se vám tato výuka od 4. dne počítat. 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 z prostředí moodle. Ke smlouvě učiteli dáte i 

úlohu fakultního učitele se vzorem DPP. JAKOUKOLIV ZMĚNU V ROZVRHU HODIN BUDETE OKAMŽITĚ 

AKTUALIZOVAT v prostředí moodle a HLÁSIT e-mailem dr. Matějkovi a RNDr. Ireně Chlebounové! Pokud 

nebudete ve škole v době, kdy jste měli podle rozvrhu vyučovat, nebude se vám výuka počítat a mohou být 

vyvozeny i další důsledky.  

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

záznamy z náslechů, které obsahují základní údaje (třída, datum, jméno, vyučující, téma), výchovně vzdělávací cíl 

a obsahový a časový sled didaktických fází hodiny s poznámkami a údaji (viz moodle).  

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 a svým 

podpisem potvrdil, že s ní byl seznámen. 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. Uplatníte i své postřehy a poznámky. Své hodnocení hodiny 

zaznamená FU na konec vaší přípravy.  
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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. Formulář C, všechny přípravy a 

poznámky z náslechů donesete dr. Matějkovi. Formulář A+B a DPP učitele doneste Ing. Felkelové nejpozději do 

týdne po ukončení praxí. Žádám vás, abyste tento termín dodrželi, protože na něj je vázáno vyplácení odměn 

fakultních učitelů! 

9. Za výrazné porušení pokynů, tj. nekvalitní přípravu, pozdní plnění povinností, neodevzdání rozvrhu atd. se praxe 

s okamžitou platností ruší. 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. Dobroslav Matějka a RNDr. Irena Chlebounová 

 

 


