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b) oboru PMP-dálkové studium
c) oborů PL a AL
2. Přehled povinné pedagogické praxe pro všechny obory
___________________________________________________________________________
1. Všeobecné informace k pedagogické praxi
a) obor PMP-denní studium
Pedagogická praxe v oboru PMP probíhá ve všech ročnících. Dělí se na praxi učební a
odbornou.
•

učební praxe

3. ročník - 3 hodiny 1x týdně ve 2. pololetí
4. ročník - 4 hodiny 1x týdně v 1. i 2.pololetí
•

odborná praxe

-odborná pedagogická praxe probíhá ve všech ročnících během školního roku takto:
1. ročník - 3 týdny (15 pracovních dní) v MŠ ve 2.pololetí školního roku
2. ročník- 3 týdny (15 pracovních dní) ve ŠD ve 2.pololetí školního roku
3. ročník - 4 týdny (20 pracovních dní) ve zvoleném zařízení MŠ v průběhu školního roku
4. ročník- 4 týdny (20 pracovních dní) ve zvoleném zařízení MŠ v průběhu školního roku
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Pojetí pedagogické praxe oboru PMP-denní studium
Pedagogická praxe probíhá ve dvou formách: učební a odborné. V 1. ročníku je součástí
předmětu Pedagogika. Ve 2.ročníku a v 1.pololetí 3. ročníku je součástí předmětu Seminář
k pedagogické praxi. Ve 2.pololetí 3. ročníku a ve 4.ročníku je součástí předmětu
Pedagogická praxe.
Cílem učební praxe je seznámit žáky s výchovně vzdělávacími zařízeními, jejich organizací
a specifiky. Na základě zkušeností získaných při praktických návštěvách formou náslechů
si žáci zvolí zařízení, ve kterých budou provádět ve 3. a 4. ročníku své samostatné výstupy
při učební i odborné pedagogické praxi.
Cílem odborné praxe je, aby si žáci ověřili své teoretické znalosti a upevnili si své
dovednosti.
Obecným cílem předmětu Pedagogická praxe je umožnit žákům, aby poznali reálné
pracovní prostředí, získali konkrétnější představu o svém oboru a požadavcích na
pracovníky, učili se praktickým dovednostem při pedagogickém projektování a při
výstupech s dětmi.

b) obor PMP-dálkové studium
V dálkové formě studia probíhá pedagogická praxe odborná.
1. ročník - 5 pracovních dní ve zvoleném zařízení MŠ
2. ročník - 5 pracovních dní ve zvoleném zařízení ŠD
Žáci si výchovně-vzdělávací zařízení pro absolvování povinné praxe volí samostatně.
Pojetí pedagogická praxe oboru PMP-dálkové studium
Odborná pedagogická praxe je součástí předmětu Seminář k pedagogické praxi. Tento
předmět poskytuje žákům nezbytné praktické vybavení pro jejich profesi. Hraje důležitou
roli při formování potřebných profesních kompetencí. Žáci ve školských zařízeních budou
pod vedením zkušených pedagogů připravovat, plánovat a evaluovat své přímé pedagogické
působení. Odborná praxe je zařazena do 1. i 2. ročníku a jejím cílem je ověření získaných
vědomostí a dovedností. V 1. ročníku žáci absolvují praxi v MŠ, ve 2. ročníku v ŠD. Je
žádoucí, aby praxi žáci vykonali na jiném než svém vlastním pracovišti.
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c) obory PL a AL
V oborech PL a AL se uskutečňuje odborná pedagogická praxe v rámci předmětu Pedagogika.
Realizuje se ve školách, školských a sociálních zařízeních (zejména ve školských zařízeních pro
zájmovou činnost dětí), popřípadě v jiných zařízeních zaměřených na vzdělávání a volný čas
dětí a dospělých.
3.ročník – 2 týdny ve 2.pololetí
4.ročník - 2 týdny v 1.pololetí
Pojetí pedagogické praxe oborů PL a AL
Obsahem odborné praxe jsou náslechy a pozorování práce učitelů a jiných pedagogických
pracovníků v reálném edukačním prostředí, dále seznámení žáků se vzdělávacím
programem dané instituce a podmínkami jeho realizace, aktivní pomoc pedagogickým
pracovníkům a zapojení se při vzdělávacích činnostech, zájmových a volnočasových
aktivitách dětí a dospělých.
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PŘEHLED POVINNÉ PEDAGOGICKÉ PRAXE
ROČNÍK – PMP

POLOLETÍ

UČEBNÍ PRAXE

ODBORNÁ PRAXE

1.ročník

1.pololetí

------------------------

--------------------

2.pololetí

-----------------------

3 týdny- 15 pracovních dní
v MŠ

1.pololetí

------------------------

------------------------

2.pololetí

------------------------

3 týdny - 15 pracovních
dní v ŠD

1.pololetí

-----------------------

-----------------------

2.pololetí

3 hodiny 1x týdně

4 týdny - 20 pracovních
dní v MŠ ve dvou
termínech

1.pololetí

4 hodiny 1x týdně

2 týdny - 10 pracovních
dní v MŠ

2.pololetí

4 hodiny 1x týdně

2 týdny - 10 pracovních
dní v MŠ

denní studium

2.ročník
denní studium

3.ročník
denní studium

4.ročník
denní studium

1.ročník
dálkové studium

--------------------------

5 pracovních dní v MŠ
během školního roku

--------------------------

5 pracovních dní v ŠD
během školního roku

2.ročník
dálkové studium
ROČNÍK-PL, AL

POLOLETÍ

UČEBNÍ PRAXE

ODBORNÁ PRAXE

3.ročník

1.pololetí

--------------------------

----------------------------

2.pololetí

--------------------------

2 týdny-10 pracovních dní

1.pololetí

--------------------------

2 týdny-10 pracovních dní

--------------------------

----------------------------

4.ročník

2.pololetí
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