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Předmluva 
 

 

Praxe v pregraduální vysokoškolské přípravě všech profesí představuje 

nedílnou součást v budování profesní identity studenta. Sehrává i významnou 

motivační úlohu v celkovém procesu profesionalizace stávajících studentů. Praxe 

by měla být vnímána jako průsečík, ve kterém se setkává teorie i praxe 

a v němž dochází k ověřování a aplikování získaných teoretických znalostí 

z průběhu studia v reálném prostředí a čase.  

     Předložená skripta si nekladou za cíl předložit hlubokou analýzu podílu 

praxe v pregraduální přípravě, ani přinést nové revoluční příklady realizace, ale 

spíše se zaměřit na hledání odpovědi, jakou úlohu by měla praxe plnit v procesu 

profesionalizace. 

Tento manuál vznikl na základě vyhodnocení evaluačních dotazníků 

studentů absolvujících tzv. klinický týden, kdy se ukázalo, že studenti nemají 

problémy s teoretickou přípravou, ale vzhledem k tomu, že přicházejí 

z rozličných prostředí středních škol, chybí jim „srozumitelně psaný text“, který 

by jim usnadnil přímou práci ve školním prostředí. 

Jedním z cílů předloženého textu je úspěšně zvládnout především 

začátek pedagogické dráhy a poznat tzv. genia loci školy, což žádný 

sebelepší seminář, ani sebelepší přednáška studentovi neposkytne. Studenti si 

navíc prostřednictvím návštěv škol, hospitací, exkurzí a později i v průběhu 

vlastní vyučovací praxe mohou nalézt místo, kde se budou po absolvování 

studia plně uplatňovat.  

Pedagogická praxe má za úkol ve studentech podnítit profesní 

identifikaci. 

                  

 

 

Autorky 
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Cíle předmětu 

Cílem praktické části výuky (praxe) je zprostředkovat studentům přímou 

a částečně zprostředkovanou zkušenost se současnými způsoby práce a podnítit 

reflexi takto získané zkušenosti k praktickému ověření v praxi. Současně si 

studenti přímo v terénu vyzkoušejí metody a formy výuky, s kterými se ve škole 

seznámili. Cílem praxí je též rozvoj praktických profesionálních kompetencí 

v učitelské profesi. V neposlední řadě má praxe podpořit jejich profesní 

identifikaci.  

 

Osnova předmětu 

Pedagogická praxe je koncipována v šesti na sebe navazujících částech. 

Ve společném základu dvouoborových studií jsou zahrnuty předměty: 

 

Pedagogická praxe 1 (průběžná) – je zaměřena na evaluaci výchovy 

a vzdělávání, na hospitační činnost (14 hod. za semestr, doporučena ve 3. 

semestru). 

Pedagogická praxe 2 (průběžná) – je zaměřena na rozvoj kompetencí 

studentů k přímé pedagogické činnosti (14 hod. za semestr, doporučena ve 4. 

semestru). 

Pedagogická praxe 3 (průběžná) – je zaměřena na spojení hospitační 

činnosti s pedagogickou praxí při mikrovýstupech ve školách a zařízeních 

zaměřených na vzdělávání (14 hod. za semestr, doporučena v 5. semestru). 

Tato praxe je zajišťována oborovými katedrami. 

Pedagogická praxe 4 (průběžná) – je zaměřena na práci s programy pro 

administrativu a na využívání moderních didaktických prostředků ve výuce 

a v oblasti zpracování pedagogické dokumentace v elektronické podobě (25 

hod. za semestr – bloková týdenní výuka, doporučena v 6. semestru).  

Stáž 1 – je zaměřena na seznámení s prostředím školy s důrazem na 

organizaci školních aktivit a její evaluaci. Cílem souvislé týdenní praxe je vést 

studenty k pozorování a analyzování průběhu výchovně vzdělávacího procesu 

ve třídách a ve školním prostředí obecně. K základním formám studentovy 

práce patří hospitace, pozorování, analýza činnosti učitele, rozbor základních 

školských dokumentů, atd. (25 hod. za semestr, doporučena v 6. semestru) 

Stáž 2 – navazuje na Stáž 1, kde se pod vedením fakultních učitelů student 

seznamuje s provozem školy a s povinnostmi učitelů s důrazem na práci 

třídního učitele. Tato etapa je zaměřena na činnost učitele se žáky, na 

vzdělávací a výchovné aktivity žáků staršího školního věku při pedagogické 

interakci s učitelem. (25 hod. za semestr, doporučena v 7. semestru) 
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 Cíle 

Na začátku každé kapitoly je uveden seznam cílů. 

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

Seznam důležitých pojmů a hlavních bodů, které by student při studiu tématu 

neměl opomenout. 

 

 Praktická aplikace předmětu – úkoly, činnosti 

Prověřují praktické dovednosti studenta. 

 

 Kontrolní otázky 

Prověřují, do jaké míry student text a problematiku pochopil, zapamatoval si 

podstatné a důležité informace. 

 

 Souhrn 

Shrnutí tématu. 

 

 Literatura 

Použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. 
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1. kapitola: Pedagogická praxe jako součást 

pregraduální přípravy učitelů 

 

 

 Cíle kapitoly 

 

Student:  

 se v hlavních bodech seznámí se systémem pedagogických praxí na PdF UHK; 

 bude schopen postihnout význam profesních pedagogických kompetencí; 

 rozliší funkce pedagogické praxe. 

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

 

 cíle pedagogické 

praxe 

 socioprofesní 

příprava učitele 

 funkce 

pedagogické 

praxe 

 

 kompetence 

studenta učitelství 

 vlastnosti 

pedagogické 

praxe 

 

Pedagogické praxe jsou významnou a neoddělitelnou součástí pregraduální přípravy 

učitelů všech pedagogických fakult zabývajících se přípravou budoucích učitelů. 

Pedagogické praxe slouží především k aplikaci vědomostí a dovedností získaných při 

studiu v každodenní realitě školního prostředí. Student má možnost seznámit se 

s povinnostmi a administrativními úkony učitele, s žáky, vzdělávacími programy 

a dalšími prvky, které tvoří ucelený edukační proces.  

Problematika pedagogické přípravy budoucích učitelů je v několika posledních 

desetiletích předmětem mnoha odborných diskuzí. Pregraduální učitelské studium 

patří bezesporu k první významné etapě přípravy učitelů na svou profesi. Otázky 

pedagogické praxe nelze řešit jako otázky osamocené, vždy je třeba je chápat jako 

propojené otázky teorie a praxe ve výchově budoucího učitele. Pedagogická praxe 

musí sloužit jako spojovací článek mezi teoretickou výukou studentů a jejich budoucí 

samostatnou tvůrčí prací ve škole. Musí být realizací přípravy studentů k jejich přímé 

činnosti učitele ve škole, ve výchovně vzdělávacím procesu. Systém pedagogických 

praxí by měl vybavit budoucí učitele určitým komplexem kompetencí k tvořivému 

uskutečňování všech úkolů v jejich budoucí učitelské práci.  V průběhu pedagogické 

praxe probíhá proces formování základních profesionálních dovedností a návyků, 

kompetencí (přehled kompetencí viz 1.4).  
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Tento studijní text je určený zejména studentům bakalářských programů 

Specializace v pedagogice, stávajícím a potenciálním učitelům 2. stupně základní 

školy a střední školy. Poskytuje základní orientaci v pregraduální učitelské přípravě.  

Studijní text je tvořen tématy, jejichž zpracování jsme v rozsahu adekvátním 

dané cílové skupině a danému studijnímu předmětu shledali za důležitá s ohledem 

na současné vzdělávací trendy. Text je koncipován jako jedna z klíčových studijních 

opor pregraduální učitelské přípravy.  

 

1.1 Cíle pedagogické praxe 

Jedním z hlavních cílů pedagogické praxe je ukázat studentům, že učitelství je 

smysluplná profese, která poskytuje množství příležitostí k vlastní seberealizaci, na 

druhé straně je to však profese velice náročná. Během pobytu na školách v rámci 

pedagogické praxe plní studenti úkoly, které směřují k postupnému utváření 

základních profesních kompetencí. Tomu odpovídá výběr aktivit, které se snaží pokrýt 

vymezené oblasti učitelské profese. Dokladem o realizaci povinných aktivit je 

pedagogický deník a portfolio, které jsou zároveň jedním z podkladů pro hodnocení 

praxe. Hlásna, Miklášová, Tóthová (2005) uvádějí následující dva cíle pedagogické 

praxe: 

1. Změnit postoj studenta učitelství na postoj budoucího učitele. 

2. Pozorovat práci co největšího počtu učitelů v různých vyučovacích předmětech 

na různých školách. 

 

Podle Šťávy (2003, s. 87) je cílem pedagogické praxe „získávat zkušenosti při práci 

s dětmi a postupně se učit dovednostem a získat kompetence, které se uplatňují 

v různých situacích a podmínkách výkonu učitelské profese“. 

Pedagogický slovník zmiňuje tři cíle pedagogické praxe (Průcha, Walterová, Mareš, 

2003, s. 92):  

1. Spojovat teorii a praxi všech složek vysokoškolské přípravy. 

2. Uvést studenta (budoucího učitele) do podmínek reálného školního prostředí. 

3. Zacvičit studenta (budoucího učitele) v činnostech učitelské profese. 

Cílem pedagogických praxí je rozvoj tzv. praktických profesionálních kompetencí 

v učitelské profesi. Každá profesní činnost je založena na specifických požadavcích, 

normách, je určitým způsobem organizována. Vzhledem k cíli a obsahu činnosti 

vyžaduje každá profese specifické vědomosti, dovednosti a návyky, klade požadavky 

na psychické procesy, pozornost, vůli, překonávání obtíží. Rozvoj učitelovy osobnosti 

není jednoduchou záležitostí a jako všechny utvářecí procesy je procesem složitým a 

dlouhodobým. Základem socioprofesní přípravy učitele jsou tři dimenze: teoretická 

(vědomostní), praktická (dovednostní) a osobnostní (hodnotová, axiologická).  

Současné pojetí školy, učitele a jeho činnosti je jednou ze základních diskuzí 

o proměnách vzdělávání na celém světě. Učitel by měl naplnit vzdělávací představy 

žáků, rodičů i státu, aby byl schopen formovat kritické a tvořivé myšlení svých žáků, 
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musí rozumět jejich psychice a zákonitostem života v rodinném i žákovském 

kolektivu. Musí vědět, co učí a proč to učí. Učitel se v dnešní době stává více (než 

tomu bylo dříve) organizátorem, usměrňovatelem a tvůrcem aktivit. Připravenost 

učitele nespočívá jen v technologii vyučování a výchovy, je třeba věnovat velkou 

pozornost také jeho osobnostnímu růstu i signálům zpětné vazby o kvalitě jeho 

působení na žáky. Učitelem se člověk stává nejen tím, že získá vědomosti 

a dovednosti, ale i tím, že přijímá roli učitele a vše, co s ní souvisí. Pro své žáky by se 

měl stát průvodcem v poznání světa. K tomu by mu mělo sloužit rozvoj profesní 

kompetence: odborné, (psycho)didaktické, všeobecně pedagogické, diagnostické 

a intervenční, sociálně komunikativní, manažerské a legislativní, i kompetence 

profesní sebereflexe (více k profesním kompetencím viz 1.4). 

Pedagogická praxe se v rámci přípravného vzdělávání budoucích učitelů 

nejvíce opírá o pozorování ve školách (hospitace, náslechy) a o pedagogické výstupy 

či mikrovýstupy studentů, v rámci nichž se tito snaží vyučovat žáky v reálných 

podmínkách školních tříd. Studenti mohou pracovat s žáky mimo vlastní vyučování 

(dozory o přestávkách, doprovázení na nejrůznější akce související se školou apod.), 

popřípadě se účastní jako pozorovatelé třídních schůzek, jednání metodických 

sdružení či pedagogických rad. Tento přístup vychází z předpokladu, že studenti 

učitelství, kteří ještě nedisponují vlastní učitelskou zkušeností, mají ve škole možnost 

něco odpozorovat a odposlouchat od zkušených učitelů, popřípadě se jimi nechat 

inspirovat pro budoucí vlastní pedagogickou činnost. Následné vlastní vyučovací 

výstupy jim lépe umožní poznat a pochopit zákonitosti učitelské profese.  

Smysl pedagogické praxe se odvozuje od faktu, že praktické vykonávání lidské 

činnosti vede k získávání zkušeností, a tím ke zlepšování této činnosti. V současné 

době je v souvislosti se vzděláváním učitelů kladen důraz na reflexi, resp. na 

reflektivní a sebereflektivní kompetenci. Reflexe je považována za klíčový prvek 

pedagogické praxe a přípravného vzdělávání učitelů (podrobněji Marková, 2003).  

Všechny získané zkušenosti bude student moci využít při práci v seminářích, 

kolokviích, stejně tak jako i v bakalářské, případně diplomové práci. Svým portfoliem 

a pedagogickým deníkem může argumentovat (a využít je) při státních závěrečných 

zkouškách z pedagogiky a z psychologie. 

 

1.2 Funkce pedagogické praxe 

 

Někteří autoři pojednávají explicitně o funkcích (úlohách) pedagogické praxe. 

Například Danek (2005) soudí, že pedagogická praxe má plnit tři následující funkce:  

1. Poznávat školu. 

2. Zbavovat studenty obav a trémy z komunikace se žáky. 

3. Konfrontovat poznatky získané studiem na fakultě s realitou školního života. 

Při svém pobytu ve škole se studenti seznamují s organizační strukturou školy, 

s jejím zaměřením, s prací vedení školy a se způsobem řízení, se sociálními vztahy 

v učitelském sboru, s vnitřními normami a s dalšími faktory, které ovlivňují podobu 
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a kvalitu výchovně vzdělávací práce a její výsledky. Jde o velmi rozsáhlý soubor 

vzájemně propojených faktorů a úkolem studentů je získat v daném čase alespoň 

dílčí informace o některých z nich. Praxe je také příležitostí pro to, aby si studenti 

uvědomili své pojetí výuky a v průběhu praxe jej konfrontovali s pojetím výuky 

na dané škole. 

Ivanovičová (2004) uvádí úkoly, na které se zaměřuje pedagogická praxe 

v procesu přípravy studentů na učitelské povolání. Jedná se například o funkci praxe 

působit jako aktivizující a motivační prvek během studia, o úkol hlouběji zvládnout 

pedagogickou teorii podporující pedagogické myšlení studentů učitelství či rozvíjet 

etické postoje k žákům, kolegům a rodičům. 

Na základě studia odborné literatury uvádíme následující kategorizaci funkcí 

pedagogické praxe: 

 motivační, 

 transformační (měnit postoj studenta v postoj učitele), 

 reflektivní (vést studenty k sebereflexi a sebehodnocení), 

 syntetická (praxe umožňuje syntézu znalostí získaných v ostatních studijních 

předmětech), 

 orientační (orientovat se ve školním životě, v pedagogických situacích, 

s chodem školy, s organizací výuky, s legislativou, vzdělávacími programy), 

 integrační (spojování teorie a praxe složek vysokoškolské přípravy), 

 aplikační (praxe jako aplikace teorie, student má možnost ověřit teoretické 

poznatky), 

 diagnostická (student diagnostikuje sám sebe, své silné a slabé stránky), 

 poznávací (poznání věkových zvláštností žáků, odhalení problémů, které 

na žáky doléhají aj.). 

 

Koncepce pedagogických praxí vychází z řízené a etapovité činnosti budoucího učitele 

a směřuje k rozvoji jeho pedagogických kompetencí. 

 

1.3 Charakteristika jednotlivých praxí 

 

Pedagogická praxe 1 (3. semestr) je zaměřena na osobnost učitele, celkový náhled 

budoucího učitele na jeho profesi. Studenti se seznamují se školním prostředím, 

ve kterém by měli působit. Sledují činnost učitele ve výchovně vzdělávacím procesu, 

analyzují základní didaktické kategorie. K základním formám studentovy práce patří 

především hospitace. K používaným metodám řadíme pozorování, analýzu činnosti 

učitele, rozbor základních školských dokumentů apod. 

 Než student nastoupí na Pedagogickou praxi 1, získá teoretické znalosti 

především z těchto vyučovacích předmětů: Pedagogická propedeutika, Efektivní 

komunikace ve škole, Psychologie obecná a vývojová, Pedagogické praktikum, 

Psychologie sociální a osobnosti. 
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Pedagogická praxe 2 (4. semestr) je zaměřena na činnost učitele se žáky 

na vzdělávací a výchovné aktivity žáků při pedagogické interakci s učitelem. Studenti 

se seznamují s mimoškolními a volnočasovými aktivitami žáků s kurzy, souvislými 

pobyty (exkurze, výlety, lyžařské kurzy, adaptační pobyty, školy v přírodě, zájmové 

kroužky aj.). K základním formám studentovy práce patří zejména hospitace 

a mikrovýstupy, dále výchovně vzdělávací činnost v rámci volnočasových 

a mimoškolních aktivit žáků, asistentská pomoc při zajišťování souvislých pobytů. 

K hlavním metodám v této etapě praxe patří pozorování, rozhovor, rozbor výsledků 

žákovy činnosti apod. 

 V průběhu vykonávání Pedagogické praxe 2 je student teoreticky vzděláván 

ve vyučovacím předmětu: Obecná didaktika.  

 

Pedagogická praxe 3 (5. semestr) je zaměřena výlučně na práci učitele s učivem. 

Studenti na základě teoretických poznatků a praktických zkušenosti, které získali 

ve všeobecném základu, provádějí vyučovací pokusy svých aprobačních předmětů. 

Základní formou studentovy práce jsou hospitace s následnými vyučovacími výstupy. 

Studenti využívají všech vyučovacích metod, forem a postupů. Pedagogickou praxi 3 

zajišťují oborové katedry, student vykoná Pedagogickou praxi 3 v rámci svých 

aprobačních předmětů pod vedením oborových didaktiků/garantů praxí. 

Každý student plní požadavky z obou předmětů své aprobace. 

 V této etapě získá student teoretické znalosti především z těchto vyučovacích 

předmětů: Teorie výchovy, Pedagogická diagnostika a autodiagnostika. 

 

Pedagogická praxe 4 a Stáž 1 (6. semestr) jsou zaměřeny na práci s programy na 

administrativu (Bakalář) a zpracování pedagogické dokumentace v elektronické 

podobě. Student bude dále hlouběji seznámen s prostředím školy, s organizací 

školních aktivit a jejích evaluací. 

       V této etapě získávají studenti teoretické znalosti především z těchto 

vyučovacích předmětů: Úvod do sociologie, Praktická metodologie pro učitele I. 

 

Stáž 2 (7. semestr) je zaměřena na činnost učitele se žáky, na vzdělávací a výchovné 

aktivity žáků při pedagogické interakci s vyučujícím. 

V této etapě získávají studenti teoretické znalosti především z těchto 

vyučovacích předmětů: Pedagogická psychologie. 

 

Průběžné a souvislé praxe, které následují po Stáži 2, vykonává student pod vedením 

metodiků a oborových didaktiků svých aprobačních předmětů. 
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1.4 Harmonogram pedagogických praxí v souvislosti s teoretickou výukou 

 

Ucelený systém pedagogických praxí na Pedagogické fakultě UHK tvoří páteř 

vzájemně propojených součástí pedagogicko-psychologických disciplín a odborných 

předmětů (viz Tab. 1).  

 

Tabulka 1 Rozpis pedagogických praxí 

Název předmětu rozsah způsob 

zakončení 
druh 

předmětu 
doporučený 

ročník 

1. semestr   povinný  

Pedagogická propedeutika 1p + 2s 
zápočet, 

zkouška 
p 1 

Úvod do studia a 

metodologie společenských 

věd 
1s zápočet p 1 

2. semestr     

Psychologie obecná a 

vývojová  
1p + 2s 

zápočet, 

zkouška 
p 1 

Efektivní komunikace ve 

škole 
2s zápočet p 1 

Pedagogické praktikum 1s zápočet p 1 

3. semestr     

Psychologie sociální a 

osobnosti 
1p + 2s 

zápočet, 

zkouška 
p 2 

Pedagogická praxe 1 14 h/sem. zápočet p 2 

4. semestr     

Obecná didaktika 1p + 2s 
zápočet, 

zkouška 
p 2 

Pedagogická praxe 2 14 h/sem. zápočet p 2 

5. semestr     

Teorie výchovy 1p + 2s 
zápočet, 

zkouška 
p 3 

Pedagogická diagnostika  

a autodiagnostika 
 1s zápočet p 3 

Pedagogická praxe 3 14 h/sem. zápočet p 3 

6. semestr     

Stáž 1 25 h/sem. zápočet p 3 

Úvod do sociologie 1p + 1s zápočet p 3 

Praktická metodologie pro 

učitele I. 
1p + 1s zápočet p 3 

Pedagogická praxe 4 25 h/sem. zápočet p 3 

7. semestr     
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Stáž 2 25 h/sem. zápočet p 4 

Pedagogická psychologie 1p + 2s 
zápočet, 

zkouška 
p 4 

8. semestr     

Aktuální otázky školní a 

srovnávací pedagogiky  
1p + 2s zápočet p 4 

Psychopatologie 1p + 1s 
zápočet, 
zkouška 

p 4 

9. semestr     

Základy speciální 

pedagogiky 
1p + 1s 

zápočet, 

zkouška 
p 5 

Praktická metodologie pro 

učitele II. 
1p + 1s zápočet p 5 

Diplomová práce 1 1 h/sem. zápočet p 5 

10. semestr     

Diplomová práce 2 1 h/sem. zápočet p 5 

Volitelné předměty   volitelný  

Dějiny pedagogiky 1p + 1s zápočet v 1/1 

Efektivní studijní strategie 2s zápočet v 1/2 

Výchova k partnerství, 

manželství a rodičovství 
1p + 1s zápočet v 2/4 

Morální vývoj a výchova 1p + 1s zápočet v 3/5 

Aktivizační metody ve 

výuce 
1p + 1s zápočet v 3/5 

Sociální klima ve škole a  

ve třídě 
1p + 1s zápočet v 4/7 

Základy etopedie 1p + 1s zápočet v 4/7 

Čtenářská gramotnost 1p + 1s zápočet v 4/8 

 

 

1.5 Kompetence studenta/absolventa učitelství 

 

Plnění úkolů pro praktické činnosti v systému pedagogických praxí je zaměřeno 

na rozvíjení pedagogických profesních kompetencí (resp. klíčových profesionálních 

kompetencí). V závěru studia by měl student učitelství disponovat následujícími 

kompetencemi 1. – 7.: 

 

1.    Kompetence odborná (podle oblastí vzdělávání): 

Absolvent: 

- má osvojeny multidisciplinární znalosti vzdělávacích oblastí; 

- je schopen didaktické transformace vzdělávacího obsahu; 
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- disponuje uživatelskými dovednostmi informační a komunikační technologie; 

- dovede integrovat mezipředmětové poznatky a vytvářet mezipředmětové 

vazby. 

 

2.    Kompetence didaktická a psychodidaktická: 

Absolvent: 

- dovede užívat základní metodický repertoár ve výuce daného předmětu a je 

schopen jej přizpůsobit individuálním potřebám žáků a požadavkům konkrétní 

školy; 

- ovládá strategie vyučování a učení na 2. a 3. stupni v teoretické i praktické 

rovině a propojuje je s hlubokými znalostmi psychologických, sociálních 

a kauzálních aspektů; 

- má znalosti o teoriích hodnocení a jejich psychologických aspektech a dovede 

používat nástroje hodnocení vzhledem k vývojovým a individuálním 

zvláštnostem žáků a požadavkům konkrétní školy; 

- dovede pracovat s rámcovým vzdělávacím programem a využít jej pro tvorbu 

školního vzdělávacího programu; 

- má přehled o vzdělávacích programech v rámci daného stupně vzdělávání 

a dovede s nimi pracovat při tvorbě projektů vlastní výuky. 

Didaktické kompetence student rozvíjí při pozorování průběhu výuky i jiných 
pedagogicko-psychologických situací, při jejich zaznamenávání a analýze. 
 

3.    Kompetence všeobecně pedagogická: 

Absolvent: 

- má znalosti o právech dítěte a respektuje je ve své pedagogické práci;  

- je schopen podporovat rozvoj individuálních kvalit žáků v oblasti zájmové; 

- ovládá procesy a podmínky výchovy na příslušném stupni vzdělávání; 

- dovede se orientovat v kontextu výchovy a vzdělávání na základě znalostí 

vzdělávacích soustav a trendů jejich rozvoje; 

- orientuje se ve vzdělávací politice a je schopen její reflexe ve své pedagogické 

práci. 

 

4.    Kompetence diagnostická a intervenční: 

Absolvent: 

- ovládá prostředky zjištění kázně ve třídě a umí řešit školní a výchovné situace 

a výchovné problémy; 

- je schopen rozpoznat příznaky sociálně patologických projevů žáků, šikanu 

a týrání a zná možnosti jejich prevence a nápravy, které zprostředkuje; 

- je schopen u každého žáka identifikovat jeho specifické potřeby v oblasti 

vzdělávání a ve spolupráci s odborníky dovede uzpůsobit výběr učiva a metod 

vyučování možnostem jednotlivců; 
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- dovede použít prostředky pedagogické diagnostiky ve vyučování na základě 

znalostí individuálních předpokladů žáků a jejich vývojových zvláštností, 

dovede rozpoznat problematické sociální vztahy ve třídě; 

- je schopen u každého žáka identifikovat jeho silné stránky, najít oblasti, na 

nichž se může zakládat jeho sebeúcta a podporovat jejich rozvoj; 

- je schopen poradit (poskytnout pomoc) rodičům, spolupracovat s nimi 

v diagnostické oblasti. 

 

5.    Kompetence sociálně komunikativní: 

Absolvent: 

- ovládá prostředky pedagogické komunikace ve třídě/škole; 

- ovládá prostředky utváření příznivého pracovního/učebního klimatu ve 

třídě/škole na základě sociálních vztahů žáků; 

- ovládá prostředky socializace žáků a dovede je prakticky využít; 

- dovede se orientovat v náročných sociálních situacích ve škole i mimo školu 

a je schopen zprostředkovat jejich řešení; 

- dovede uplatnit efektivní způsoby komunikace a spolupráce s rodiči 

a sociálními partnery školy, orientuje se v problematice rodinné výchovy; 

- zná možnosti a meze vlivu mimoškolního prostředí, vrstevníků a médií na žáky, 

dovede analyzovat příčiny negativních postojů a chování žáků a užít prostředky 

nápravy. 

 

6.    Kompetence manažerská a legislativní 

Absolvent: 

- ovládá základní administrativní úkony spojené s evidencí žáků a jejich 

vzdělávacích výsledků, ovládá vedení záznamů a výkaznictví; 

- má základní znalosti o zákonech a dalších právních normách, zná pedagogické 

dokumenty vztahující se k výkonu jeho profese a k jeho pracovnímu prostředí; 

- má znalosti o podmínkách a procesech fungování školy; 

- má organizační schopnosti; 

- je schopen vytvářet projekty na úrovni institucionální spolupráce včetně 

zahraničí. 

 

7.    Kompetence profesní sebereflexe 

Absolvent: 

- umí vystupovat jako reprezentant profese na základě osvojených zásad 

profesní etiky učitele, dovede argumentovat pro obhájení svých pedagogických 

postupů; 

- je schopen dalšího sebevzdělávání a umí využívat dostupných zdrojů; 

- je schopen reflektovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků a změny vzdělávacích 

podmínek ve své pedagogické práci; 
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- má znalosti všeobecného rozhledu, tj. v oblasti filozofické, kulturní, historické, 

politické, právní, ekonomické, zdravého životního stylu a dovede jimi působit 

na formování postojů a hodnotových orientací žáků; 

- má osobní předpoklady pro kooperaci s kolegy ve sboru a pro partnerskou 

spolupráci s rodiči; 

- je schopen sebereflexe na základě sebehodnocení a hodnocení různými 

subjekty. 

 

 

1.6 Požadované vlastnosti pedagogické praxe 

 

Urbánek (2005) uvádí čtyři základní požadavky na model pedagogické praxe: 

1. Gradace – postupné a systematické poznávání školního terénu studentem, a to 

od širších a obecnějších pohledů ke konkrétním a zvláštním činnostem i naopak. 

2. Integrace – časové a obsahové spojení a návaznost či propojení teoretických 

disciplín s předměty praxe; často se jedná o organizační problém, o koordinaci 

personálních, časových a rozvrhových podmínek. 

3. Komplexnost – praxe na školách není zaměřena pouze na jednu stránku 

profese, ale snaží se postihnout základní stránky učitelské profese, tj. nejen aspekty 

didaktické, ale i sociální, etické, komunikační a organizační. 

4. Dynamika – dynamická stránka praktických aktivit od vstupu na fakultu až po 

odchod z fakulty se postupně „formuje“ učitel. 

 

 Praktická aplikace předmětu – úkoly, činnosti 

1. Popište systém funkcí pedagogické praxe. 

2. Charakterizujte kompetence absolventa učitelství. 

3. Nastudujte rozpis pedagogických praxí. 

 

 

 Kontrolní otázky 

 Jaké jsou cíle pedagogické praxe? 

 Co rozumíme reálným profesním prostředím? 

 Který požadavek na model pedagogické praxe, které v sobě zahrnuje aspekty 

didaktické, ale i sociální, etické, komunikační a organizační? 
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 Souhrn 

Pro výkon každé profese je důležité, aby pregraduální příprava zahrnovala vedle 

množství odborných vědomostí také praktickou zkušenost v reálném profesním 

prostředí. V přípravě učitelů to znamená přítomnost na různých stupních škol a jejich 

účast na edukačním procesu. Pedagogická praxe na Pedagogické fakultě UHK je 

proto koncipována jako systém praxí 1-4 a stáží 1-2 v rozsahu 117 hodin (více viz 

harmonogram v tabulce 1). Studenti učitelství jsou motivováni k reflektování 

pedagogické zkušenosti vlastní i zkušenějších kolegů formou pozorování, hospitací, 

společných reflexí. Studenti učitelství jsou v rámci systému pedagogických praxí 

navazujících úzce i na disciplíny teoretického charakteru podporováni v rozvoji 

vlastních profesních kompetencí. Kapitola studenty seznamuje v hlavních bodech se 

systémem pedagogických praxí na PdF UHK. Úspěšnost (nejen) pedagogických praxí 

jako součásti pregraduální přípravy budoucích učitelů závisí na mnoha faktorech.  

Zásadní roli sehrává i schopnost a ochota každého studenta zamýšlet se 

i průběžně nad tím, co mu pedagogická praxe přináší, zda může přispět k naplňování 

stanovených požadavků na praxi, jaké cíle v jeho případě pedagogická praxe 

umožňuje dosahovat. Z tohoto předpokladu vycházejí i úkoly k aplikaci a další 

činnosti. 
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2. kapitola: Pedagogická praxe 1 

 

 Cíle kapitoly  

Student: 

 bude schopen postihnout význam pedagogické praxe; 

 získá přehled o základních nástrojích k získávání praktických dovedností; 

 rozliší druhy pedagogických praxí. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

 

 praxe 

pedagogická 

 hospitace 

 pozorování 

 záznamové archy 

 organizační 

struktura školy 

 

 pedagogické 

dokumenty 

 

 

2.1 K průběhu a cílům Pedagogické praxe 1 

 

Vstup do Pedagogické praxe 1 je motivační etapou edukačního procesu studentů 

učitelství. Tento předmět se soustředí na celkový náhled budoucího učitele na jeho 

profesi. Pedagogická praxe 1 se uskutečňuje formou skupinové hospitace pod 

vedením pedagoga PdF UHK. Studenti se jejím prostřednictvím seznamují se školním 

prostředím, sledují činnost učitelů ve výchovně vzdělávacím procesu, analyzují 

základní didaktické kategorie. Praxe probíhá v plně organizovaných základních 

školách v Hradci Králové. Součástí praxe je společná návštěva školy i beseda 

s vedením zvolené základní (střední) školy o problematice výchovy a vzdělávání dětí 

školního věku.  

Během společné návštěvy školy s pedagogem Pedagogické fakulty UHK 

na vybrané fakultní škole bude mít student možnost zjistit a zpracovat informace, 

které se týkají její organizace a struktury. Informace si částečně student samostatně 

zjistí prostřednictvím webových stránek vybrané školy a částečně mu je poskytne 

ředitel (zástupce) navštívené školy. Budou se týkat především:   

a) zřizovatele/statutárního zástupce zařízení, právní formy; 

b) personálního zabezpečení (s důrazem na náplň práce pedagogického 

pracovníka) v rámci organizační struktury školy;  

c) finančního zajištění (zdroje financování);  

d) příslušné legislativy a vazeb na jiné, spolupracující organizace;  
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e) popisu dílčího zajímavého projektu/programu/aktivity, které zařízení realizuje, 

a které studující zaujaly, a důvodů tohoto zájmu; 

f) vybavenosti školy (kabinety, knihovna, didaktická technika); 

g) formy spolupráce s rodiči; 

h) náplně a zabezpečení mimoškolní činnosti. 

 

Ad d) a e) Základní právní normou, která je závazná pro práci učitelů, je školský 

zákon 561/2004 Sb. v platném znění (Podrobně viz kapitola Pedagogická praxe 4).  

Pedagogické dokumenty členíme na teoretické (koncepce školy, standardy, 

vzdělávací programy, učební plán, osnovy, časové tematické plány, učebnice, 

metodické příručky aj.) a praktické (vnitřní řád školy, třídní knihy, třídní výkazy, 

katalogové listy, žákovské knížky aj.).  

 

 K  základním formám studentovy práce v rámci této praxe patří především 

hospitace. K používaným metodám řadíme pozorování, analýzu činnosti učitele 

a rozbor základních školských dokumentů.  

Než student nastoupí na Pedagogickou praxi 1, získá teoretické znalosti 

především z těchto vyučovacích předmětů: Pedagogická propedeutika, Efektivní 

komunikace ve škole, Psychologie obecná a vývojová, Pedagogické praktikum, 

Psychologie sociální a osobnosti. 

 Na počátku pedagogických praxí je třeba, aby se student seznámil se 

všemi předpisy vydanými vysokou školou, které mají přímý vztah k praxi (např. 

směrnice, pokyny, požadavky v sylabu praxí, s podmínkami k získání zápočtu apod.). 

Student samostatně prostuduje aktuální předpisy a rozhodnutí děkana Pedagogické 

fakulty o praxích, které nalezne na webových stránkách Pedagogické fakulty UHK.   

Pedagogická praxe 1 je praktickou disciplínou, jež je zaměřena na základní 

porozumění výchovně vzdělávací skutečnosti. Po teoretické přípravě studenti 

absolvují hospitace na zvoleném edukačním zařízení, analyzují pedagogickou činnost 

ve vyučování i mimo něj a založí si pedagogický deník. Ten je součástí 

budovaného studentského portfolia. Vedení pedagogického deníku vede k vytváření 

sebereflektivních dovedností budoucího učitele. Umožňuje nastartování procesu 

sebereflexe, vyvolání zájmu studenta poznat některé aspekty své pedagogické 

činnosti, jedná se o vlastní pedagogickou činnost studenta a její zápis 

do pedagogického deníku. Součástí deníku je shromažďování a uspořádávání 

sebereflexí o detailech reflektované pedagogické činnosti, provedení analýzy 

a hodnocení vlastní pedagogické činnosti nebo pozorované činnosti, návrh změny 

vlastní pedagogické činnosti nebo pozorované činnosti a pojmenování toho, co je 

nutné pro zdokonalení své pedagogické činnosti. 

Pedagogický deník (vázaný sešit) bude obsahovat chronologicky řazené 

údaje o aktivitách, o plánování (projekce), průběhu a výsledcích (hodnocení, 

sebereflexe) pedagogické činnosti. Pedagogický deník bude přehledně členěn 

na jednotlivé hodiny (lekce, vyučovací jednotky, denní program aj.). Součástí 
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pedagogického deníku se stane i souhrnné hodnocení absolvované praxe (např. 

krátká esej).  

 Portfolio je zásobník a soubor výsledků činností (produktů), které student 

získal a zpracoval během studia.   

 

Před návštěvou konkrétní školy považujeme za užitečné upozornit na následující 

nezbytnosti. Doporučujeme učinit následující kroky:  

 

1) Před návštěvou školy si shromážděte co nejvíce informací o škole 

a zjistěte si dostupnost školy v rámci MHD. 

Možnými zdroji mohou být např. webové stránky školy. Prohlídka webových 

stránek umožní základní (virtuální) seznámení se s členy managementu, což může 

výrazně pomoci při představení, případném setkávání se na chodbách školy apod. 

(I taková maličkost, jako např. akademické tituly, mohou sehrát svou roli při 

vytváření vhodného klimatu). Současně je dobré se seznámit s výchovným 

poradcem, zástupcem ředitele, třídním učitelem, metodikem primární prevence. Lze 

získat i přehled o žácích konkrétní třídy, jejich aktivitách, úspěších apod.  

Vzhledem k odborné praxi svou roli nepochybně sehraje seznámení se školním 

vzdělávacím programem (ŠVP) – poznámka: bývá uveden na webových stránkách 

školy a vedení školy jej musí předložit k nahlédnutí. 

V neposlední řadě je vhodné si poznamenat kontakt (e-mail, tel. číslo) 

na některé osoby školy, a to z důvodu možných potíží (např. nemoc studenta).   

Co se týče konkrétního zmapování dopravní dostupnosti, bylo by krajně 

nevhodné dostavit se na první schůzku pozdě. Bez ohledu na fakt, že bude při 

návštěvě školy použito auta, je dobré si trasu projet, zjistit možnosti parkování, při 

využití MHD je nutno zjistit nejen délku, ale i možnosti alternativních tras apod. 

 

  2) Pamatujte na to, že po vstupu do školy se stáváte veřejnou osobou. 

Jakmile vstoupí student do školy, stane veřejnou osobou, na kterou je 

nahlíženo jako na budoucího vzdělavatele a vychovatele. Stejnou optikou na něj 

budou nahlížet už v průběhu prvního dne žáci. 

 

3) Dodržujte pedagogickou mlčenlivost. 

Každý pedagog i student učitelství na pedagogické praxi je povinen držet 

mlčenlivost. Jedná se o profesionální přístup, neboť se student učitelství dostane 

nepochybně k důvěrným údajům o rozličných žácích. Uvedené informace slouží 

k individuálnímu přístupu ke konkrétním žákům, k lepšímu pochopení výchovných 

i vzdělávacích situací. Tyto poznatky v žádném případě nesmějí překročit objekt 

školy. (Konkrétní zákonná úprava viz kapitola Pedagogická praxe 4.) 
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4) Dbejte bezpečnostních předpisů.  

Po vstupu do školy, při práci se žáky, je nezbytné dbát všech bezpečnostních 

předpisů, které jsou platné všeobecně, stejně tak jako i v prostředí konkrétní školy. 

(Konkrétní zákonná úprava viz kapitola Pedagogická praxe 4.) 

Dozory na chodbách (v šatně, ve školní jídelně) jsou dány pracovním řádem 

a náplní práce učitele. Dohlížející učitel sleduje případný přesun žáků do následujících 

učeben, dohlíží na klidný průběh nejen na chodbách, ale i ve třídách, a to především 

z hlediska bezpečnosti, ale i větrání apod.  

 

Důležitou součástí Pedagogické praxe 1 jsou hospitace. Přestože hospitaci 

znáte již z některých předchozích předmětů, některé důležité náležitosti hospitací si 

připomeneme v následující kapitole 2.2. 

2.2 Jak na hospitaci v pedagogické praxi?  

Z metodologického hlediska je hospitace ve vyučovacím procesu především formou 

pozorování. Pozorování definujeme jako plánovité, systematické a organizované 

vnímání pedagogických jevů, které mají odhalit pedagogické zákonitosti.  

  Hospitace v praxi může plnit několik funkcí: motivační (v takovém případě se 

jedná o vytváření pozitivního vztahu k zvolené profesi, kdy prostřednictvím vnitřního 

prožitku dochází k podpoře dalšího profesního zájmu – např. o studium); aplikační 

(zmiňovaná funkce umožňuje vzájemně porovnávat získané poznatky z teoretické 

přípravy s poznatky z reálného prostředí); akcelerační (prostřednictvím rozboru 

vlastního portfolia – např. hospitačních záznamů, záznamů z řízených rozhovorů 

apod. – dochází k dalšímu rozvoji vlastních profesních dovedností); evaluační 

a kontrolní (v systému organizace může být hospitace využívána jako prostředek 

kontroly). Podrobněji k hospitacím viz Malá didaktika (Svatoš, 2006). 

 

2.2.1 K průběhu hospitací 

 Pozorovanou situaci by měl student registrovat systematicky, důsledně 

a přesně. Je samozřejmé, že s touto situací by měl být seznámen předem (zajistí 

vyučující předmětu Pedagogická praxe 1), rámcově by měl být i seznámen 

s tematickou strukturou dění v dané situaci, se složkami v průběhu dění. Měl by být 

v situaci a v terénu orientován a rozumět tomu, co v nich probíhá. Je důležité, aby 

pozorovatel (student) měl před započetím pozorování ujasněno:  

a) Co bude věcnou náplní pozorování, kterými stránkami a charakteristikami 

pozorované situace, jevů a procesů probíhajících v této situaci se bude zabývat. Při 

vyučování si lze všímat: 

 uplatnění aktivizačních metod, 

 jaké pomůcky učitel využívá, 

 jaký je podíl samostatné práce žáků na celkové výuce, 

 s kým nejčastěji vyučující komunikuje, 
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 které metody a které organizační formy výuky bylo ve vyučovací hodině 

využito, 

 které prostředky přispívající k názornosti učitel využívá, 

 teritorium učitele. (Podrobněji viz pozorovací archy – příloha textu) 

b) V jakém rozsahu a hloubce (intenzitě) bude stanovený předmět pozorování 

pozorovat.  

c) Jakými prostředky bude pozorované prostředí a dění v něm registrovat 

a zaznamenávat, jaké pozorovací jednotky zvolí ve stanovených časových sekvencích 

a rozsahu (určí vyučující předmětu Pedagogická praxe 1). 

 Důležité je rovněž psychologické povědomí zúčastněných o tom, že jde 

o pozorovací situaci a že pozorovatel má v této situaci za úkol sledovat 

a zaznamenávat průběh dění. Stačí pouze povšechná informovanost pozorovaných – 

v případě přítomnosti pozorovatele/hospitujícího (posluchač učitelství během praxe) 

jsou pozorovanými učitelé a žáci v situaci vyučovací hodiny, během přestávky, 

v situaci příchodu do školy nebo odchodu ze školy aj. V takovém případě označujeme 

pozorovací situaci za vyvolané pozorování, přičemž žádoucím zpřesněním je údaj 

o tom, zda je pozorovaný informován.  

Vlastní podstatu hospitace tvoří určitá jednota smyslového poznávání 

(především pozorování) a rozumového poznávání (tzn. vyhodnocování sledovaných 

jevů). Jedná se tedy o metody, prostřednictvím které získáváme bezprostřední 

informace z reálného prostředí. 

 Každá hospitace působí více či méně rušivě, a to jak na žáky, tak často 

zneklidňuje (i zkušeného) učitele. Je třeba mít na paměti, že se jedná vždy 

o nepřirozené klima, které se ve svých důsledcích může negativně promítnout 

do plánovaných (očekávaných) výchovných a vzdělávacích výstupů.  

 Svoji roli při minimalizaci rušivého vlivu hospitujících může sehrávat i například 

to, kde hospitující sedí a z jaké pozice ve třídě pozoruje.  

 

Kde sedět ve třídě při hospitaci? 

Ve své podstatě jsou celkem tři varianty: 

a) Za učitelským stolem (tzn. vpředu) 

K přednostem patří pohled na celou třídu (pohled z druhé strany). V takové 

pozici bude pochopitelně student jednou stabilně vystupovat. Prvně totiž uvidí 

to, co se domníval, že pedagogovi zůstalo navždy utajeno. Na druhou stranu 

může další vyučující (student) ve třídě působit netradičně rušivě.  

b) Mezi žáky (tzn. v lavici) 

K určitým negativům může patřit rušivé působení na žáka, vedle kterého 

budete sedět, případně i na další žáky, kteří se mohou otáčet, chovat se 

nepřirozeně atd. 

c) Vzadu (v lavici) 

Jedná se o nejpřirozenější postavení hospitujícího ve třídě. Počáteční rozruch 

postupně utichne a dotyčný může nerušeně pozorovat činnost vyučujícího.  
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2.2.2 Pomůcky hospitujícího: pozorovací archy a hospitační záznam 

 Charakteristickým znakem pozorování je zaměřenost, proto při hospitaci 

ve vyučování musí být jasně vytyčený cíl. Hospitující se může zaměřit na pozorování 

jednoho prvku, nebo může komplexně sledovat více jevů. Pro začínajícího studenta 

pedagogiky je vždy snadnější se zaměřit pouze na jeden vybraný jev. Kategorie 

vlastního pozorování mají být zcela jednoznačné a pozorovatel s nimi musí být 

seznámen předem (zajistí vyučující předmětu Pedagogická praxe 1). 

 Je žádoucí, aby byl posluchač učitelství během praxe vybaven náležitými 

pomůckami, pomocí nichž registruje pozorované dění. Jsou jimi zejména: záznamové 

(hospitační, pozorovací) archy se seznamy pozorovaných jevů. Tyto archy mohou 

obsahovat bodovací stupnici, škálu, volné místo na zápis apod. Zpravidla se jedná 

o předem připravené formuláře. V příloze textu předkládáme různé varianty 

hospitačních/pozorovacích archů, které postihují vždy jeden cíl pozorování.  

 

Přehled pozorovacích archů pro pedagogické praxe KPP Pdf UHK (viz Příloha č. 1-12) 

 

1. Cíle vyučovací hodiny a jejich plnění. 

2. Metody a formy práce. 

3. Prezentace nového učiva. 

4. Kontrola a hodnocení žáků. 

5. Práce s učebnicí. 

6. Práce s učebními pomůckami a didaktickou technikou. 

7. Osobnostní charakteristika učitele. 

8. Vystupování učitele ve třídě a jeho komunikace se žáky. 

9. Profesní zručnost učitele. 

10. Sociální vztahy žáků ve třídě. 

11. Aktivita žáků. 

12. Atmosféra ve třídě. 

 

Archy 1-6 jsou vhodné k didakticky zaměřeným hospitacím a s jejich využitím 

počítejte zejména v pedagogických praxích následujících po předmětu Obecná 

didaktika. V pedagogické praxi budete využívat zejména archy 7-12. Počítejte s tím, 

že s výstupy z některých hospitací (s hospitačními záznamy) a s vybranými záznamy 

z vašich pedagogických deníků a portfolií budete pracovat i v rámci některých 

pedagogicko-psychologicky zaměřených studijních předmětech.   

 

Na tomto místě uvádíme pro inspiraci přehled dalších sledovaných při 

hospitacích:  

Plánování a příprava výuky 

- soulad časové dotace předmětu RVP s učebním plánem, osnovami; 
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- cíl odpovídající aktuálnímu stavu třídy, přiměřenost cíle; 

- informovanost učitele o žácích s poruchami učení; 

- návaznost učiva na předchozí učivo; 

- příprava pedagoga. 

Materiální podmínky výuky 

- užité pomůcky, učebnice didaktická technika, účelnost; 

- učebna, její zařízení, podnětnost pro výuku; 

- estetická úroveň, čistota. 

Psychohygienické podmínky výuky 

- osvětlení, vhodný nábytek, teplo, možnost hygieny; 

- členění hodiny, relaxace, tempo výuky, sezení a pohyb žáků; 

- atmosféra ve výuce. 

Organizace, formy a metody výuky 

- účelné řízení výuky (členění, pokyny, pravidla); 

- variabilita vyučovacích metod, schopnost učitele učivo vysvětlit; 

- individuální přístup k žákům, včetně žáků se specifickými potřebami; 

- věcná a odborná správnost výuky; 

- účelné využívání dalších zdrojů informací; 

- možnost alternativních přístupů k řešení úloh; 

- názornost; 

- dostatek času na pochopení a procvičování učiva, dostatečné opakování; 

- rozumí žáci učivu či „papouškují“? Jsou vedeni k pochopení učiva?; 

- prostor pro vlastní názor žáků; 

- aktivace žáků během hodiny; 

- mezipředmětové vztahy; 

- postup od jednoduchého ke složitému, od abstraktního ke konkrétnímu. 

Motivace a hodnocení 

- využívání vstupní a průběžné motivace (příklady z praxe, životní zkušenosti); 

- ověřování pochopení učiva; 

- využití zpětné vazby, analýzy chyb, práce s chybou; 

- podpora sebereflexe a sebehodnocení vlastního výkonu žáků; 

- respektování individuálních dispozic žáků při hodnocení, objektivnost, 

zdůvodnění známky; 

- závěrečné hodnocení hodiny, dostatečné oceňování žáků; 

- baví hodina žáky, zaujal učitel, pracují se zájmem. 

Interakce a komunikace  

- akceptace dohodnutých pravidel, komunikace či pokřikování; 

- prostor pro rozvoj komunikativních dovedností; 

- vytvoření prostoru pro vyjadřování vlastního názoru; 
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- respektování osobnosti žáka; 

- úroveň verbální a neverbální komunikace učitele; 

- autorita učitele. 

 Praktická aplikace předmětu – úkoly, činnosti 

1. Popište organizační strukturu navštívené školy. 

2. Vytvořte přehled proměnných, které lze během hospitace sledovat. 

 

 Kontrolní otázky 

 Jaký je význam Pedagogické praxe 1? 

 Co rozumíme pedagogickými dokumenty? 

 Jaké nástroje lze k poznávání praxe využívat? 

 Co musíme udělat, než navštívíme školu? 

 Co je cílem hospitace? 

 Souhrn 

Pedagogická praxe 1 se uskutečňuje formou skupinové hospitace pod vedením 

vyučujícího KPP PdF UHK. Probíhá v plně organizovaných školách v Hradci Králové. 

Součástí Pedagogické praxe 1 je i beseda s vedením školy o problematice výchovy 

a vzdělávání na základní škole. Student zde rozvíjí komunikativní kompetence při 

rozhovorech s pedagogickými pracovníky a s žáky školy. Získává reálnou představu 

o řadě náročných úkolů, které s sebou nesou například role třídního učitele, 

výchovného poradce, školního metodika prevence a dalších pracovníků. 

 

Praktická výuka (praxe) je zaměřena tak, že studenti:  

 reflektují vlastní zkušenosti z praxe na pozadí poznatků z teoretické výuky, 

 integrují získané zkušenosti z praxe s poznatky získanými při výuce teorie 

a práce v seminářích, 

 postupně přejímají konkrétní praktické úkoly s konkrétním záměrem (přičemž 

student samostatně vystoupí pod vedením odborníka a podílí se na řešení 

nejen vzdělávacích, ale i výchovných situací).  

Výstupy:  

o ověřovat teoretické poznatky z oboru v praxi, 

o posilovat vztah k budoucímu povolání, 

o ověřovat učitelskou práci v terénu, 

o zjišťovat rozličnost podmínek, specifika různých typů škol i regionů, 
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o ověřovat si úroveň komunikativních dovedností při práci se žáky i s budoucími 

kolegy, 

o naučit se sledovat a systematicky hodnotit práci učitele 

a zaznamenávat ji v pedagogickém deníku. 

 

Vycházíme z teze, že výrazně ovlivnit kvalitu profesní přípravy budoucích učitelů 

může pedagogická praxe jen tehdy, pokud nebude izolovaným konceptem v rámci 

pedagogické přípravy budoucích učitelů, ale stane se funkční součástí celkového 

pojetí pedagogicko-psychologické přípravy. Bude logickým výsledkem přijaté 

koncepce profilu absolventa, který je založen na integraci pedagogicko-

psychologických disciplín, oborových didaktik a pedagogicko-psychologické a oborově 

didaktické praxe.  
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3. kapitola: Pedagogická praxe 2 

 

 Cíle kapitoly 

Student: 

 bude rozvíjet svou kompetenci k přímé pedagogické činnosti; 

 průběžně a systematicky bude sebereflektovat své působení v roli učitele; 

 seznámí se s novými přístupy v nácviku pedagogických dovedností; 

 ověří si elementární pedagogické a komunikativní dovednosti ve své 

mikrovýstupové praxi na konkrétní ZŠ/SŠ; 

 obohatí své studentské portfolio o další dokumentaci. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 mikrovýstup 

 didaktická 

pomůcka 

 

 

 individuální práce 

s žákem 

 sebereflexe 

 

 

 

 

 

 
3.1 K průběhu a cílům Pedagogické praxe 2 
 
Cílem praxe je vést studenty k pozorování a analyzování průběhu výchovně 

vzdělávacího procesu. Praxe může být vykonávána na školách zvolených studentem 

a schválených garantem praxe a je zpravidla uskutečňována v místě bydliště 

studenta. Školu pro tento typ praxe si posluchačky a posluchači volí sami. Při tomto 

typu praxe získá student počáteční empirickou orientaci v práci s žáky, což povede 

k pochopení a utvrzení jeho profesní orientace a motivace pro výchovu a vzdělávání 

a k vytváření komplexní (racionální, dovednostní) představy o učitelské profesi. 

Praxe se realizuje:  1. formou hospitace ve vyučovacích předmětech (3 

vyučovací jednotky), 2. formou rozboru zkušeností z praxe, 3. rozhovorem 

s pedagogem (napsání charakteristiky učitele – esej), 4. záznamem a stručnou 

analýzou rozhovoru se žákem, 5. formou mikrovýstupů, 6. formou výchovné práce 

s dětmi (souvislý týden praxe na lyžařském výcviku, škole v přírodě, adaptačním 

pobytu aj., nebo vedením zájmové činnosti, kroužku, volnočasových aktivit – praxe  

se uskutečňuje jako asistentská práce a zahrnuje nejméně 20 hodin aktivní výchovné 

práce.), 7. tvorbou didaktické pomůcky. U všech činností si student povede 

pedagogický deník, do kterého chronologicky zaznamená údaje o vlastních aktivitách 

s žáky a jejich hodnocením.  
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Při sestavování schématu základních úkolů a činností studentů a na základě 

analýzy přístupů ke klíčovým dovednostem učitelů bude student rozvíjet především 

následující kompetence: 

 Kompetence komunikativní – umět komunikovat s kolektivem třídy, 

jednotlivě s každým žákem, umět reagovat na individuální zvláštnosti dětí, 

vést různé druhy rozhovorů se žáky, umět vytvářet a realizovat pozitivní klima 

třídy aj.  

 Kompetence organizační a řídící (třídně manažerské) – realizovat 

vyučovací jednotky různých typů, aktivizovat všechny žáky ve výuce, reagovat 

na individuální potřeby žáků, zajistit kázeň ve třídě, vést školní dokumentaci.  

 Kompetence diagnostické – průběžná diagnóza průběhu výuky, 

diferenciace a integrace, individuální potřeby žáků, žáci talentovaní 

i zaostávající, dovednost různých druhů a způsobů klasifikace, diagnostiky 

písemných prací žáků aj. 

 Kompetence reflektivní – dovednost řízeného pozorování, stanovení 

klimatu třídy, tvorba sociogramu, dovednost analýzy vyučovací hodiny, její 

záznam, dovednost reflexe a sebereflexe, sebehodnocení vlastní činnosti. 

 

Vzhledem k tomu, že při této praxi student pracuje pod dohledem zkušeného 

(fakultního/cvičného) učitele, uvádíme i možnosti konkrétních intervencí učitele při 

rozvoji profesních dovedností studenta: 

 Interevence stimulující: napomáhající a podněcující k úspěšnému výkonu. 

 Interevence inhibující: potlačení a odstraňování nežádoucích výkonů. 

 Interevence direktivní: požadavky, příkazy, rady, doporučení, hodnocení. 

 Interevence k přípravě realizace výuky. 

 Interevence k hodnocení výuky. 

 

Poznámka: 

Student má na paměti, že je reprezentantem pedagogické fakulty a univerzity.  

 

 Praktická aplikace předmětu – úkoly, činnosti 

1. Hospitační činnosti  

Úkol/aktivita: hospitace. 

Popis aktivity: jedná se o tři hospitační pozorování aktivit realizovaných ve výuce 

podle zadání a sledovaných cílů (návaznost na Pedagogickou praxi 1, určuje vyučující 

předmětu Pedagogické praxe 2):  

 hospitace podle aprobace studenta,  

 hospitace neaprobačních předmětů,  
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 hospitace jiné formy výuky než je hodina klasického typu (laboratorní 

cvičení, TV, projektové aktivity) 

 mimoškolní aktivity či volnočasové aktivity (exkurze, výlet, kroužek, apod.) 

Výstup aktivity: hospitační záznamový arch do portfolia, analýza a rozbor hospitace. 

Téma pozorování a zaměření dle zadání: 

 fáze vyučovacího procesu, 

 formy a metody ve výuce, 

 využívání aktivizačních metod, 

 komunikace učitele s žáky,  

 využívání didaktických prostředků, 

 pozorování práce učitele s učivem. 

Úkol: Vytvořte seznam deseti skutečností, které lze během výuky sledovat. 

 

2. Rozbor zkušeností z praxe  

Úkol/aktivita: rozbor zkušeností z praxe s učitelem vybrané školy (ZŠ/SŠ). 

Popis aktivity: realizace rozhovoru s pedagogem na základě předem stanovených 

otázek (podle sledovaného cíle), jeho následný přepis a rozbor s uvedením závěru. 

Výstup aktivity: analýza rozhovoru a jeho vyhodnocení písemnou formou do portfolia 

(rozsah – jedna strana A4). 

Nabídka témat rozhovoru: 

 učitelské povolání jako profese, 

 učitelství jako poslání, 

 současná škola, 

 současný žák, 

 hodnocení žáka,  

 chování žáků, 

 sociální klima ve třídě,  

 sociální klima ve škole,  

 pedagog jako kolega v práci,  

 způsoby a možnosti výuky,  

 konkrétní pozitivní zkušenosti z výuky - metody, formy,…  

 jak motivovat žáka,  

 jak motivovat učitele. 

 

3. Charakteristika učitele a „ideální učitel“ 

Úkol/aktivita: charakteristika učitele. 

Popis aktivity: popis vlastností a charakteristik konkrétního učitele, posouzení svých 

charakterových vlastností jako budoucího učitele, formulování charakteristik 

„ideálního učitele“ (nutno si zde uvědomit, že ideálu nikdy nelze dosáhnout). 

Výstup aktivity: písemné zamyšlení (rozsah – jedna strana A4). 
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4. Rozbor zkušeností ze školy s žákem  

Úkol/aktivita: rozbor zkušeností ze školy s žákem. 

Popis aktivity: realizace rozhovoru s žákem na základě předem stanovených otázek, 

realizované hospitace apod., jeho následný rozbor s uvedením závěru. 

Výstup aktivity: analýza rozhovoru a jeho vyhodnocení písemnou formou do portfolia 

(rozsah – jedna strana A4). 

Téma rozhovoru: vyvstává z realizované hospitace, sledování úhlu pohledu žáka; 

možná témata:  

 co mě baví, nebaví a proč;  

 možnosti motivace žáka;  

 postoj žáka ke škole, k učitelům;  

 pozitivní zkušenosti, negativní zkušenosti;  

 vliv kamarádství aj.  

 

5. Vlastní výuka  

Úkol/aktivita: jedná se o odučení tří vlastních vyučovacích jednotek (buď formou 

mikrovýstupu nebo celých vyučovacích hodin) pod vedením zkušeného učitele. 

Popis aktivity: odučení tří vyučovacích jednotek pod dohledem pedagoga z dané 

ZŠ/SŠ na základně vlastní písemné přípravy. Student přípravu na výuku konzultuje 

s tzv. cvičným/fakultním učitelem a realizace výuky proběhne ve spolupráci 

s pedagogem (např. realizace motivačního experimentu na začátku hodiny, 

procvičování látky připravenou aktivitou…). 

Po výuce provede student následnou reflexi (sebereflexní úvaha nebo 

standardizovaný dotazník). 

Výstup aktivity: písemná příprava na výuku či mikrovýstup, 

    sebereflexe. 

Úkol: Připravte tabulku očekávaných výstupů žáků a po uskutečněné hodině zpětně 

zaznamenejte, zda se vaše očekávání naplnila. 

Úkoly k sebereflexi: 

 Před začátkem psaní reflektivního deníku vytvořte myšlenkovou mapu, 

v jejímž středu budete VY jako učitel – vaše silné a slabé stránky, očekávání, 

obavy. 

 Vytvořte reflektivní záznam, jehož obsahem bude vlastní postavení v systému 

vztahů.  

 Popisujte své pocity a postoje k významným situacím, které se v daném 

období praxe udály – bylo možné něco udělat jinak – jak? 

 Popište svou reakci v krizové situaci, kdy jste si nevěděli rady, pokud taková 

nastala. 
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6. Výchovná práce s dětmi 

Úkol/aktivita: výchovná práce s dětmi  

Výběr z možností:  

a) souvislý týden praxe na lyžařském výcviku, škole v přírodě, adaptačním pobytu aj.,  

nebo: 

b) vedení zájmové činnosti, kroužku, volnočasových aktivit – praxe se uskutečňuje 

jako asistentská práce a zahrnuje nejméně 20 hodin aktivní výchovné práce. 

Výstup aktivity: Sestavit plán činnosti s žáky, uvědomit si, čeho je třeba dosáhnout. 
Sledovat projevy nepozornosti a nekázně, sledovat zvláště nápadné jevy. 

 

7. Tvorba didaktické učební pomůcky 

Úkol/aktivita: tvorba didaktické učební pomůcky na základě doporučení 

cvičného/fakultního učitele a její prezentace před žáky. 

Popis aktivity: příprava pomůcky k výuce, využití pomůcky v reálné výuce, 

vyhodnocení její využitelnosti písemně, pořízení fotodokumentace. 

Výběr z možností:  

a) jedna prezentace v PowerPoint podle didaktických zásad,  

b) jedna (minimálně) učební pomůcka jiného typu. 

Výstup aktivity: vlastní didaktická učební pomůcka, fotodokumentace. 

 

 
Doplňující úkoly pro Pedagogickou praxi 2: 

8. Pomoc učitelům  

Úkol/aktivita: aktivní asistence v rámci vyučovacího procesu – oprava sešitů, 

nástěnky, tvorba pracovních pomůcek apod. 

9. Zapojení do individuální práce s žákem ve výuce  

Úkol/aktivita: individuální pomoc žákům ve výuce (vykonávání tzv. asistentské práce 

– psaní poznámek, procvičování s žákem). 

Popis aktivity: spolupráce s žákem ve výuce i po ní, pomoc při zpracovávání úkolů, 

procvičování; student je přítomen ve výuce s žákem. 

Výstup aktivity: vyhodnocení přínosu asistence na konkrétního žáka, popis jeho 

zlepšení, zhoršení… vyhodnocení významu osobního asistenta, fotodokumentace.  
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 Kontrolní otázky 

 Jaké bylo vaše očekávání před nástupem a jak se naplnilo? (Zaměřte se na 

vlastní pedagogickou (výukovou) činnost a další doplňující pedagogické 

činnosti učitele). 

 Co považujete za své úspěchy, přínosy a klady (tzn. získání dobrých 

zkušeností, které v budoucnosti uplatníte)? 

 Co považujete za své neúspěchy, zklamání, na co chcete co nejdříve 

zapomenout nebo co určitě v budoucí práci učitele neuplatníte?  

 Které výchovné problémy považujete za nejvýraznější? Jak se liší vaše 

zkušenost z období, kdy jste byli sami žáky?  

 V čem se nejvíce odlišují prezentované poznatky přednášejícími na vysoké 

škole od reality? 

 Jak lze vylepšit školní prostředí (odbornou učebnu, třídu apod.)? 

 Charakterizujte školní klima, kolektiv pedagogů. (Chtěl/a byste v takovém 

pedagogickém sboru pracovat?) 

 Do jaké míry se naplnilo vaše očekávání, jak jste v praxi uplatnil získané 

znalosti z vysokoškolské výuky, jak jste dokázala navázat komunikaci se žáky, 

s vyučujícím i s dalším pedagogickými pracovníky, co šlo udělat jiným 

způsobem apod.?  

 

 Souhrn 

Pedagogická praxe 2 je disciplína, která se podílí na profesionalizaci studenta tím, že 

vytváří podmínky pro jeho prvotní pedagogické působení v elementárních 

pedagogických situacích. Studentské hospitace a mikrovýstupy jsou sebereflektovány 

a tvoří součást pedagogické dokumentace a studentského portfolia. 
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4. kapitola: Pedagogická praxe 3 

  

 Cíle kapitoly 

Student: 

 je podporován v dosavadním profesionalizačním úsilí až do úrovně relativně 

samostatných pedagogických pokusů v podmínkách běžné školní praxe; 

 rozvíjí pedagogické a sociálně komunikativní dovednosti v rolovém jednání; 

 rozvíjí evaluační dovednosti na základě seznámení se s dostupnou 

metodologií; 

 seznamuje se důkladněji s klimatem a chodem školských zařízení. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 fakultní učitel 

 fakultní škola 

 

 

 oborová didaktika 

 předmětová 

didaktika 

 

 

 

 

 

4.1 K průběhu a cílům Pedagogické praxe 3 

 

Studenti vykonávají praxi v rámci svých aprobačních předmětů pod vedením 

oborových didaktiků/metodiků a garantů praxí. Každý student plní požadavky 

z obou předmětů své aprobace. Po odsouhlasení garanty praxí (oborových didaktiků) 

jednotlivých předmětů (podpisem na formulář viz Příloha č. 13) je zápočet zapsán 

na Katedře pedagogiky a psychologie PdF UHK garantem předmětu Pedagogická 

praxe 3. 

 Pedagogická praxe 3 je vykonávána na fakultních školách určených oborovým 

didaktikem praxe a garantem praxí oborů. Při tomto typu praxe se student setkává 

s fakultním učitelem a získává empirickou orientaci v práci s žáky, což povede 

k pochopení a utvrzení jeho profesní oborové orientace a motivace pro edukaci.  

 

4.2 Oborová didaktika 

 

Co se týče oborových didaktik, lze konstatovat, že se jedná o dynamicky se rozvíjející 

vědní disciplíny, jejichž význam dnes roste. Janík uvádí (2009, s. 656), že výklady 

pojmu oborová didaktika se pohybují v rozmezí od poměrně úzce pojímané metodiky 

(recepty na „správné vyučování v určitém oboru“) až po komplexní pojetí oborové 
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didaktiky jako aplikované vědy založené na základním výzkumu procesů enkulturace, 

socializace, vyučování, učení v určitém oboru.  

Pro současný vývoj je charakteristické směřování ke komplexnímu pojetí 

oborových didaktik. Aktuálně stále ještě převažuje chápání oborových didaktik jako 

disciplín vázaných převážně na školní vzdělávání. Předmětem takto pojímaných 

oborových a předmětových didaktik jsou procesy školního vyučování a učení 

s ohledem na jejich oborovou příslušnost a specifičnost. Jsou to disciplíny situované 

mezi určitý vědecký, umělecký, technický či jiný obor a vědy o výchově a vzdělávání. 

Obecný termín oborová/předmětová didaktika je podle potřeby nahrazován termínem 

specifikujícím, který vyjadřuje, o didaktiku kterého oboru/předmětu jde (např. 

didaktika matematiky, didaktika anglického jazyka, didaktika tělesné výchovy). 

Oborové didaktiky lze chápat jako vědy zprostředkovávající svůj obor 

směrem k nejrůznějším adresátům. Přitom je však třeba poznamenat, že se 

nezprostředkovávají veškeré oborové obsahy, nýbrž vybírají a zpracovávají se 

především ty, které se ukazují jako užitečné z hlediska vyučování a učení, tj. 

přispívají k rozvoji znalostí, dovedností, kompetencí, postojů a jiných dispozic žáků 

na určitém stupni a typu školy. K tomu se systematicky využívají poznatky dalších 

disciplín, např. pedagogiky a obecné didaktiky, pedagogické a vývojové psychologie 

a dalších. V tomto smyslu mají oborové didaktiky interdisciplinární charakter. 

Předmětové didaktiky se zabývají problémy výuky v konkrétních vyučovacích 

předmětech a zpravidla jsou chápány jako jejich metodiky. Předmětové didaktiky se 

utvářejí ve vazbě na příslušné vyučovací předměty a v podmínkách daných kurikulem 

školního vzdělávání. Naproti tomu oborové didaktiky se dnes profilují jako relativně 

autonomní vědní disciplíny, jejichž předmětem je „celý komunikační proces 

v příslušném oboru a jemu odpovídající složka vzdělání“ (Brockmeyerová-Fenclová, 

Čapek, Kotásek, 2000, s. 30). Oborové didaktiky se konstituují v průniku mezi určitou 

oblastí lidského poznávání a jednání (vědecké, umělecké, technické a jiné obory) a jí 

odpovídající složkou vzdělávání, vymezovanou zpravidla jako vyučovací předmět nebo 

jako širší celek – vzdělávací obor či oblast. 

 

4.3 Fakultní učitel 

 

Jedná se o učitele, který vede praxi studentů na příslušné základní nebo střední 

škole. Fakultní učitel: dodržuje podmínky smlouvy uzavřené mezi fakultou a školou, 

instruuje studenty na počátku praxe o jejím průběhu a podmínkách udělení zápočtu, 

řídí práci studentů během semestru, vede příslušnou administrativu, zajišťuje 

v případě potřeby zpětnou vazbu didaktikovi, provádí se studenty rozbory hodin. 

 

Povinnosti fakultního učitele: 

 Samostatně vede studenta při pedagogické praxi po stránce odborné 

i metodické. K tomu zejména náleží: kontrola přípravy studenta (zadání 

tématu hodiny, stanovení cíle, pomoc při materiálním zabezpečení výuky), 
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sledování práce studenta se žáky, podrobné hodnocení každého výstupu 

studenta. O těchto věcech si fakultní učitel vede své záznamy jako doklad pro 

své doporučení didaktikovi o udělení zápočtu.  

 Fakultní učitel spolupracuje s příslušným didaktikem, společně stanoví kritéria 

úspěšnosti studenta, podmínky pro udělení zápočtu. Spolupráce probíhá se 

souhlasem ředitele školy. 

 Fakultní učitel včas oznámí písemně studentovi i didaktikovi skutečnost, že 

student nesplnil podmínky pro udělení zápočtu. 

 Fakultní učitel se účastní pracovních porad, jež organizuje oddělení 

pedagogické praxe nebo odborní didaktikové. 

 

 

Práva fakultního učitele 

 Fakultní učitel je za vedení pedagogické praxe odměňován na základě dohody 

o pracovní činnosti (dohody o provedení práce), kterou s ním uzavírá 

pedagogická fakulta dle platných předpisů. 

 Fakultní učitel zpravidla nedovolí studentovi zahájit výstup, shledá-li jeho 

přípravu nedostačující. Může studentovi nařídit opakování výstupu. 

 Fakultní učitel může využívat informační zdroje univerzity, např. knihovnu, 

studovnu apod. 

 

 Praktická aplikace předmětu – úkoly, činnosti 

1. Prostudujte si aktuální znění rozhodnutí děkana PdF UHK související 

s pedagogickými praxemi. 

2.  Prostudujte si sylaby oborových předmětů a sledujte pokyny odborových didaktiků 

a metodiků. 

                                 

 Kontrolní otázky 

 Jaká jsou současná pojetí oborové didaktiky? 

 Která práva a povinnosti musí dodržovat fakultní učitel?  

 

 Souhrn 

Pedagogická praxe 3 je disciplína, která završuje příležitosti studentů k praktické 

pedagogické činnosti v podmínkách základní nebo střední školy a volnočasových 
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aktivit; a je kombinací hospitační činnosti a vyučovacích pokusů na zadaném typu 

školy (ZŠ/SŠ).  

Každá činnost je studentem reflektována. Finální součástí studentského 

portfolia je po absolvování Pedagogické praxe 3 a sebereflexe všech dosud 

uskutečněných aktivit splnění všech zadaných úkolů; osobní účast na dohodnutých 

aktivitách; předložení pedagogického deníku (v očekávané kvalitě a úplnosti); 

analýza nashromážděné pedagogické dokumentace; zachycení osobního profesního 

vývoje. 

 

 Literatura 

Viz sylaby pro oborové didaktiky jednotlivých studijních oborů 

Pedagogické fakulty UHK. 

 

BROCKMEYEROVÁ-FENCLOVÁ, J.; ČAPEK, V.; KOTÁSEK, J. Oborové didaktiky 

jako samostatné vědecké disciplíny. Pedagogika, 2000, roč. 50, č. 1, s. 23-37. 

ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001.  

ISBN 80-7041-412-X. 

PÍŠOVÁ, M. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice : Univerzita  

Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8. 

PÏŠOVÁ, M., ČERNÁ, M. Vedení pedagogické praxe. Pardubice : Univerzita  

Pardubice, 2002. ISBN 80-7194-433-5. 

PODLAHOVÁ, L. Ze studenta učitelem. Olomouc : Univerzita Palackého, 2002.  

ISBN 80-244-0444-3. 

ŠVEC, V. a kol. Praktikum didaktických dovedností. Brno : Masarykova  

univerzita, 1996. ISBN 80-210-1365-6. 

JANÍK, T., HAVEL, J. (eds.) Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. Brno :  

Masarykova univerzita, 2005. ISBN 80-210-3884-5. 

JANÍK, T. Oborové a předmětové didaktiky. In PRŮCHA, J. (ed.). Pedagogická 
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PRŮCHA, J. Pedagogická evaluace: hodnocení vzdělávacích programů, procesů  

a výsledků. Brno : Masarykova Univerzita, 1996. ISBN 80-210-1333-8. 

ŠVEC, V. (ed.) Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno : Paido,  

2000. ISBN 80-85931-87-7. 
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5. kapitola: Pedagogická praxe 4 

 Cíle kapitoly 
 

Student: 

 získá přehled o základních pojmech v pracovně-právních vztazích; 
 bude schopen orientovat se v dokumentech při nástupu do zaměstnání, 

bezpečnosti práce apod.; 

 po zvládnutí obsahu kapitoly má přehled v povinné dokumentaci školy 
a využití SW (Bakalář) k elektronické matrice. 
 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 
 

 Zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce 
(dále jen ZP) 
uzavření pracovně-
právního vztahu 

 Typy a pracovně- 
právních vztahů 
učitele  

 

 Pracovní náplň 
učitele  

 Platové třídy 11-14  
 Povinná 

dokumentace 
 

 Pracovní smlouva  
 DPČ 

 DPP 
 Katalogový list  
 SW „Bakalář“ 
 Školní matrika 

 

5.1 Přehled a stručná charakteristika legislativních úprav zásadních 

pro výkon profese učitele 

 

Znalost příslušných zákonů a paragrafů, předpisů o bezpečnosti práce je pro 

praktikujícího studenta, ale i pro učitele velmi aktuální a nezbytná. Z pracovně- 

právního a profesního hlediska jsou pro výkon profese učitele významné a zásadní 

zejména tyto zákonné úpravy, vyhlášky či jiné dokumenty (ve znění pozdějších 

úprav):  

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP);  

 Vyhláška č. 263/2007 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení 

zřízených;  

 Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.; 

 Zákon 561/2004 Školský zákon;  

 Vyhláška 48/2005, 256/2012; 

 Zákon 101/2000; 

 Nařízení vlády 75/2005; 

 Vyhláška 317/2005, 412/2006; 

 Vyhláška 106/2001; 

http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=563/2004%20Sb.&effect=25.7.2012
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 Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 37014/2005. 

Vzhledem k trendům vývoje současné společnosti, současnému stavu kázně 

na školách, není důvodu se domnívat, že školy budou pro nejbližší budoucnost oázou 

bezpečnosti a klidu, bez nutnosti řešit školní nečekané situace včetně těch 

nebezpečných nebo zdraví dohořujících (srov. Podlahová, str. 53, 2002). 

Zákony a vyhlášky zpravidla vedení školy rozpracuje do vnitřních směrnic. Pro 

začínající učitelé je nutné se velmi podrobně seznámit s těmito směrnicemi. 

Například: Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé 

vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Úlevu z přímé pedagogické 

činnosti mají pouze výchovní poradci a koordinátor ICT. 

 

5.2 Typy pracovně-právních vztahů učitele a typy pracovních smluv  

 

Učitel, jako každý zaměstnanec (a ředitel jako zaměstnavatel), musí respektovat 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP). Dle výše uvedeného zákona 

uzavře zaměstnavatel se zaměstnancem pracovní smlouvu. 

Typy pracovních smluv: 

a) pracovní smlouva  – na dobu určitou, 

                                    – na dobu neurčitou; 

b) dohoda o pracovní činnosti; 

c) dohoda o provedení práce. 

Zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat chod organizace především zaměstnanci 

v pracovním poměru. Pro úplnost je třeba upozornit na menší rozpor v právních 

předpisech. Uzavírání dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti by 

mělo být podle znění ZP výjimečné a tyto dohody by měly být uzavírány na práci, 

jejíž pravidelný výkon nemůže zaměstnavatel zajistit v rámci předem stanovené 

pracovní doby tak, aby její řízení, sledování jejího provádění a kontrola dodržování 

pracovní doby byly účelné a hospodárné (školy v přírodě, lyžařské kurzy, krátkodobé 

zástupy aj.), a na práce, jejichž výkon v pracovním poměru by byl nehospodárný 

z jiných důvodů. 

Toto ustanovení ZP je ale v rozporu s Listinou základních práv a svobod (čl. 

26), podle které má zaměstnanec právo na svobodnou volbu povolání a právo 

na získávání prostředků prací – omezuje smluvní volnost zaměstnance 

i zaměstnavatele při volbě druhu pracovně-právního vztahu. 

V praxi není tento rozpor napadán, je zcela na dohodě zaměstnavatele 

a zaměstnance, jaký druh pracovně-právního vztahu zvolí. Je třeba jen znát rozdíly – 

u dohod zaměstnancům nepřísluší dovolená ani mzda, ale odměna. Při určování výše 

odměny je zde určitá volnost, ale zaměstnavatel nesmí zneužívat výkonu práv 

a povinností na újmu jiného účastníka pracovně-právního vztahu. To znamená, že 

pokud by byla dohodnuta odměna za práci neúměrně vysoká nebo nízká 
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a v důsledku toho by došlo k soudnímu řízení, soud by vycházel z výše odměny, která 

je obvyklá. Pouze však v případě sporu. Od 01. 01. 2007 musí výše odměny 

odpovídat nejméně výši minimální mzdy. Vnitřní předpis zaměstnavatele může 

stanovit způsob určení výše odměny – výše odměny pro externí zaměstnance, např. 

v závislosti na druhu výkonu práce (vychovatelka, učitelka). Nebo pokud se uzavírají 

dohody s vlastními zaměstnanci, lze vycházet z jejich platového zařazení v pracovním 

poměru. 

5.2.1 Uzavření pracovní smlouvy 

Pracovní smlouva se uzavírá od 01. 01. 2007 zásadně písemně. Podmínky pro 

uzavření pracovní smlouvy – jednotlivé kroky, které nutně předcházejí podpisu 

pracovní smlouvy, jsou následující: 

1. Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit   

zaměstnance s právy a povinnostmi, které by pro něho z pracovní smlouvy vyplynuly, 

a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž se má práce konat. 

2. Budoucí zaměstnanec předloží:  

 žádost o přijetí; 

 potvrzení ze vstupní lékařské prohlídky u lékaře poskytujícího 

zaměstnavateli závodní lékařskou péči; 

 výpis z trestního rejstříku;   

 zápočtový list z předchozího zaměstnání jako doklad; 

 doklady o průběhu všech předchozích zaměstnání (smlouvy, 

platové výměry) pro stanovení zápočtu započitatelné praxe. Pokud 

zaměstnanec nemůže doložit, výjimečně může stačit jeho Čestné 

prohlášení o průběhu předchozích zaměstnání; 

 doklady o dosaženém vzdělání.  

3. Zaměstnavatel může požadovat pracovní posudek z předchozího zaměstnání.  

4. Zaměstnanec vyplní Osobní dotazník a potřebné formuláře pro daňové účely. 

5. Zaměstnavatel stanoví pracovní úvazek a rozvržení pracovní doby. 

6. Pro mzdové účely zaměstnanec stanoví, zda jde o první nebo druhý pracovní 

poměr.  

7. Při splnění výše uvedených náležitostí lze uzavřít Pracovní smlouvu, ve které je 

třeba dohodnout – druh práce, na který je zaměstnanec přijímán – místo nebo místa 

výkonu práce – den nástupu do práce – lze dohodnout další podmínky, na kterých 

mají účastníci zájem, např. dobu určitou, neurčitou, zkušební dobu aj. 

8. Písemné vyhotovení pracovní smlouvy obdrží zaměstnanec nejpozději v den 

nástupu do práce spolu s pracovní náplní. 

9. Splní-li zaměstnanec povinnost doložení dokladů o vzdělání a potvrzení praxe, 

zaměstnavatel vydá Platový výměr, je třeba jej vydat v den nástupu do práce. 

10. Zaměstnavatel má právo uzavřít dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty (jen 

u některých pracovníků – hospodářky). 

11. Zaměstnavatel má povinnost: 
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 přihlásit zaměstnance u zdravotní pojišťovny a České správy 

sociálního zabezpečení; 

 začít odvádět zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociální  

a zdravotní pojištění; 

 zjistit srážky z platu a převod těchto srážek.  

12. Zaměstnanec musí být řádně seznámen s pracovním řádem platným 

u zaměstnavatele, s pracovně-právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP 

a požární ochrany, jež musí při práci dodržovat, dále s kolektivní smlouvou a 

s vnitřními předpisy. 

13.  V případě, že na pracovišti působí odbory, seznámí se zaměstnanec s Kolektivní 

smlouvou. 

 

Dohodu o provedení práce (dále DPP) lze po 01. 01. 2007 uzavřít jen 

písemně. Písemnou formu také vyžadují kontrolní orgány sociálního zabezpečení. 

V praxi dochází i k tomu, že se dohoda uzavře ústně a dodatečně se vyhotoví 

písemná forma – v tomto případě však nejde již o písemně uzavřenou dohodu, ale 

o záznam o ústně uzavřené dohodě. Dohoda se sjednává na rozsah prací, který 

nepřekročí 150 hodin. Pokud zaměstnanec uzavírá několik dohod u téhož 

zaměstnavatele, celkový součet hodin v jednom kalendářním roce nesmí 

překročit 300 hodin v jednom kalendářním roce.  

V DPP není zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní 

dobu, zatímco v pracovním poměru má zaměstnanec právo na přidělování práce 

v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby i na rozvržení pracovní doby před 

zahájením práce.  

Dohodu o pracovní činnosti (dále DPČ) lze uzavřít jen písemně, jinak je 

neplatná (§ 76 ZP). Pokud by nedopatřením došlo k tomu, že zaměstnanec začne 

pracovat a teprve později dojde k podpisu DPČ, z právního hlediska by byla DPČ 

neplatná, a tuto smlouvu by bylo nutné posuzovat jako ústně uzavřenou pracovní 

smlouvu na kratší pracovní dobu. Problémy by pak mohly nastat při ukončování 

takové smlouvy – bylo by to možné jen dohodou, nebo dohodou s výpovědní lhůtou 

15 dnů. Okamžité zrušení by bylo možné jen v případech, kdy je možné okamžitě 

zrušit pracovní poměr. 

V dohodách se uvádí pracovní úkol, odměna za jeho provedení 

a zpravidla i doba, během které má být úkol proveden.  

 

Rozsah pracovní doby u DPČ  nesmí překročit v průměru polovinu týdenní pracovní 

doby (posuzuje se za období nejdéle 52 týdnů). Pouze u DPČ lze sjednat nároky 

zaměstnance na pracovní volno při jeho důležitých osobních překážkách v práci, 

nárok na dovolenou – za podmínek uvedených v ZP. § 199, § 206 a v části deváté 

ZP. U DPČ musí být přitom vždy dodržena úprava podle § 191-198 a § 206 ZP. 
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Na práci podle DPP a DPČ se vztahuje úprava jako pro výkon práce v pracovním 

poměru, kromě stanovení: 

a) odstupného, 

b) stanovení pracovní doby a doby odpočinku, 

c) překážky na straně zaměstnance, 

d) skončení pracovního poměru, 

e) výši odměny. 

 

5.3 Pracovní náplň učitele z hlediska platových tříd  

 

Pracovní náplň učitele vychází z katalogu prací, který vydává Ministerstvo práce 

a sociálních věcí ČR. Dle vykonávané práce (pracovní náplně) určuje ředitel školy 

zařazení zaměstnance do platové třídy. Níže je uveden příklad pracovní náplně pro 

učitele základní školy: 

 

 Základní škola …………………………………………..……..……..……..…….. 

PRACOVNÍ NÁPLŇ 

Útvar Základní škola 

Druh práce Učitel 

Jméno  

Platová třída 11., 12., 13., 14. 

Položka katalogu prací  2.16.1. 

 

11. platová třída 

2. Vzdělávací a výchovná činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností ve 

všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětech podle školního vzdělávacího 

programu, podle vzdělávacího programu vyšší odborné školy nebo podle 

individuálních vzdělávacích plánů ve spolupráci s dalšími odborníky a dalších 

metodických doporučení z oblasti pedagogiky a psychologie. 

 

3. Vzdělávací a výchovná činnost v praktickém vyučování v náročných oborech 

středního vzdělání s maturitní zkouškou a v oborech vyššího odborného vzdělání. 

 

4. Komplexní koordinace vzdělávání v praktickém vyučování nebo v odborném 

výcviku střední školy nebo v praktické přípravě vyšší odborné školy se znalostmi 

a dovednostmi z jiných oborů vzdělání a s teoretickým vyučováním. 

5. Vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

zaměřená na oblasti pedagogiky, psychologie, teorie výchovy a didaktiky aj. oblasti 
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podle vzdělávacích programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků.  

 

12. platová třída 

1. Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně vzdělávacích nebo 

odborných předmětech spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické 

dokumentace, kterou pedagogický pracovník vytváří, a podle níž postupuje při 

výkonu své přímé pedagogické činnosti nebo spojená s tvorbou a průběžnou 

aktualizací individuálních vzdělávacích plánů. 

 

2. Tvorba koncepcí rozvoje oboru středního vzdělání s výučním listem nebo skupiny 

příbuzných oborů. 

 

3. Komplexní vzdělávací činnost v systému dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků spojená s tvorbou vzdělávacích programů akreditovaných v systému 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich evaluací.  

 

4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti 

se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.  

 

13. platová třída 

1. Stanovování koncepce rozvoje oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo 

oboru vzdělání ukončeného absolutoriem nebo rámcových vzdělávacích programů. 

 

2. Specializovaná metodologická činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, 

k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním 

předpisem. 

 

3. Tvorba a koordinace mezinárodních projektů zaměřených na vzdělávání a výchovu 

a projektů dalšího vzdělávání přesahujících rámec škol, tvorba a koordinace 

vzdělávacích programů vyšších odborných škol. 

 

14. platová třída 

1. Tvorba koncepcí celostátních nebo mezinárodních programů vzdělávání. 

 

2. Výchovně vzdělávací činnost zaměřená na získávání vědomostí a dovedností 

a rozvíjení talentu žáků ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech podle 

učebních dokumentů a dalších metodologických doporučení z oblasti pedagogiky 

a psychologie. 

 

3. Řídí výchovu a výuku v předmětech a třídách, podle své kvalifikace a podle 

pracovního úvazku přiděleného vedením školy. Odpovídá za celkové plnění výchovně 
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vzdělávacích úkolů v přidělených třídách, především za úroveň dosahovaných 

výsledků. 

 

4. Samostatně zajišťuje: 

  - organizaci výchovy a výuky ve třídách (resp. skupinách) přidělených  úvazkem 

nebo plánem zastupování;   

- diagnostiku a hodnocení svých žáků; 

  - dozor nad žáky podle pracovního úvazku nebo plánem zastupování; 

  - bezpečnost žáků při všech činnostech organizovaných školou; 

  - výchovná opatření; 

  - péči o sbírky, učebny, kabinety na základě pověření ředitele; 

  - práci v metodických sdružení (resp. předmětových komisí); 

  - organizaci třídních schůzek a hovorových hodin pro rodiče svých žáků; 

  - organizaci LVVZ, ŠVP, sportovní akce; 

  - organizaci olympiád a školních soutěží; 

  - a dodržuje a dbá o ochranu osobních a citlivých údajů zaměstnanců a žáků školy, 

zejména o výši platu, odměn a osobních příplatků. 

 

5. Předkládá vedoucímu pedagogického útvaru: 

  - návrh změn učebních plánů; 

  - návrhy na volbu alternativních učebnic; 

  - podklady k dlouhodobým návrhům plánu a rozpočtu školy; 

  - návrhy na osvobození od klasifikace v předmětu; 

  - plán exkurzí, výletů a jiných výchovných akcí; 

  - návrhy krátkodobých i dlouhodobých koncepcí rozvoje školy; 

  - stanoviska ke stížnostem a podáním, která se týkají jeho žáků. 

 

6. Spolupracuje s rodiči žáků, pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, lékaři, 

policií, pracovníky jiných škol a školských zařízení. 

 

5.4 Základní poznatky z oblasti povinné dokumentace škol a školských 

zařízení 

Jednou z povinností ředitele školy je řádné vedení dokumentace. Tuto povinnost 

může ředitel školy začlenit do náplně práce dalším pracovníkům školy (viz Zákon 

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) § 28 ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 48/2005 

Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

a ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání 

a vzdělávání v konzervatoři ve znění pozdějších předpisů). 
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Zákon 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, uvádí: 

5.4.1 Dokumentace škol a školských zařízení § 28 

 

Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci: 

a) Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady  

uvedené v § 147. 

b) Evidenci dětí a žáků nebo studentů (dále jen „školní matrika“). 

c) Doklady o přijímání dětí, žáků, student a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu 

vzdělávání a jeho ukončování – je odpovědnost ředitele školského 

zařízení. 

d) Vzdělávací programy podle § 4 je odpovědnost ředitele školského zařízení. 

Pro každého nově příchozího učitele je vzdělávací program zásadním 

dokumentem školy. Na všech stupních vzdělávání si školská zařízení 

vypracovávala Školní vzdělávací program, a to podle Rámcového 

vzdělávacího programu, typu školy a oboru vzdělávání. Školní vzdělávací 

programy se tedy mohou lišit. Velmi důležité je se seznámit 

se Vzdělávacím obsahem vzdělávacího oboru, který budete vyučovat. 

Jak již víte například v základní školství je vzdělávání rozděleno do dvou 

stupňů a každý stupeň se dále člení na vzdělávací období tedy  1.-3. 

třída je 1. období a 4.-5. třída je 2. období. Rámcový vzdělávací program 

neurčuje ročníky pro očekávané výstupy, ale vzdělávací období. 

e) Výroční zpráva o činnosti školy je odpovědností ředitele školského zařízení. Jako 

podklady pro vypracování výroční zprávy si může ředitel školy vyžádat seznam 

akcí, soutěží a další aktivit, které pedagogové garantovali. Doporučujeme si 

každou takovou akci zaznamenávat – datum – téma akce – počet účastníků. 

V případě účasti v okresním nebo jiném kole než školním je třeba zaznamenat 

si umístění a pořadí žáků. Tato fakta jsou podstatná pro statistický výkaz 

ředitele školy.  

f) Třídní kniha (dále jen TK) obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání  

a jeho průběhu. Za třídní knihu je odpovědný třídní učitel tj. za srozumitelnost 

záznamů a za průkaznost obsahu vzdělávání. Ředitel školy rozhodne o typu 

třídní knihy, která se bude ve škole používat. Od roku 2007 je na trhu více 

typů TK, které se běžně používají. Všechny typy (vydané SEVT) však musí 

obsahovat stejné údaje, liší se tedy pouze grafickou podobou.  

Jako třídní učitel nezapomínejte sledovat absenci žáků a v případě neomluvené 

absence postupujte v souladu se školním řádem. Pro základní školy platí Metodický 

pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci 

a postihu záškoláctví Čj.: 10 194/2002-14. Průkazným způsobem označujte omluvené 
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hodiny. S účinností školních vzdělávacích programů se také váže povinnost 

vyznačovat v třídní knize průřezová témata. 

       V případě, že je škola, na které působíte, zapojená do projektu „EU – Peníze do 

škol“ a využívá finanční prostředky na dělení hodin, je povinností tuto hodinu také 

označit do TK (v příloze u podpisu vyučujícího je vepsáno EU). Pozornost také 

věnujte uzavření povinné dokumentace, má to svá pravidla, např.: „Třídní kniha byla 

uzavřena dne 29. 06. 2012 a podpis třídního učitele.“ 

       Třídní kniha musí mít proškrtnuté všechny volné řádky, a to zleva dole doprava 

nahoru, do třídní knihy pište vždy modrou barvou. Stejná pravidla jako pro třídní 

knihu platí pro Záznam zájmového útvaru nebo volitelného předmětu (Příloha č. 14-

16). 

       Třídní výkaz (povinná dokumentace) je dokument, který prokazuje historii třídy. 

Do třídního výkazu při jeho pořízení (vždy samostatně pro I. stupeň a pro II. stupeň) 

zapisujte seznam žáků. V případě, že se žák odstěhuje (nebo přistěhuje), provádí se 

záznam do poznámek ke jménu. Třídní výkaz se vyplňuje vždy na začátku a na konci 

klasifikačního období. Do tohoto dokumentu se podepisují vyučující, kteří v daném 

klasifikačním období ve třídě učili a prováděli klasifikaci (Příloha č. 17). 

 

g) Katalogový list – je v elektronické podobě, proto všechny záznamy o žácích  

provádějte do (SW) Bakaláře pravidelně a pečlivě. 

h) Školní řád nebo vnitřní řád (ŠŘ) je dokument, který vychází ze Zákona 

561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů, a to 

v § 30. 

Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád § 30 

(1) Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád 

a vnitřní řád upravuje:  

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných 

zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných 

vztahů s pedagogickými pracovníky; 

b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení; 

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich 

ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí; 

d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, 

žáků a studentů.  

(2) Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

a studentů.  

(3) Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo 

školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky 

a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné 
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zástupce nezletilých dětí a žáků.  

(4) Ředitel střední nebo vyšší odborné školy může se souhlasem zřizovatele vydat 

stipendijní řád, podle něhož lze žákům a studentům poskytovat prospěchové 

stipendium.  

Třídní učitel je povinen průkazným způsobem seznámit všechny žáky se ŠŘ.  

Na začátku každého školního roku seznámí třídní učitel všechny žáky (tedy 

i dodatečně ty, kteří nebyli v den, kdy seznamoval třídu se ŠŘ přítomni) se ŠR, 

všichni žáci si zapíší do Žákovské knížky „byl/a jsem seznámen/a se ŠŘ“, třídní učitel 

tuto skutečnost zapíše do TK do poznámek: „žáci byli seznámeni se ŠŘ“. Vzhledem 

k tomu, že ze Zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ve znění pozdějších předpisů ukládá 

řediteli školy: „Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve 

škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, 

žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu 

zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků…“ (Školský zákon) doporučujeme, zapsat 

do žákovských knížek pro zákonné zástupce: „byl/a jsem seznámena se ŠŘ“ a nechat 

zákonné zástupce podepsat.  

Školní řád si mohou zákonní zástupci přečíst na webových stránkách školy 

nebo ve škole, kdy musí být na místě přístupném veřejnosti. 

 

i) Záznamy z pedagogických rad – za pečlivé vedení záznamů z pravidelných 

povinných pedagogických rad (obvykle jich bývá 5 ročně) odpovídá 

ředitel školy. 

j) Kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků – každý úraz je nezbytné 

zaznamenat do Knihy úrazů, k záznamu připojujeme popřípadě 

i lékařské posudky. Kniha úrazů může mít v dnešní době opět listinnou 

i elektronickou podobu. Pro tištěnou podobu doporučuji vyplnit pečlivě 

a ihned po úrazu veškeré údaje. 

 

5.5 Úvod do evidence žáků - základy práce se školní matrikou a SW 

„Bakalář” 

 

Na tomto místě se nejprve zaměříme na informace o školní matrice školy či školského 

zařízení. Následně budeme věnovat pozornost základům práce s programem SW 

Bakalář.  

(1) Školní matrika školy podle povahy její činnosti obsahuje tyto údaje o dítěti, žákovi 

nebo studentovi: 

a) jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo 

dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno, dále státní občanství, místo narození 

a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle 
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druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo 

student na území České republiky; 

b) údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; 

c) obor, formu a délku vzdělávání, jde-li o střední a vyšší odbornou školu; 

d) datum zahájení vzdělávání ve škole; 

e) údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk; 

f) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje 

o druhu postižení, nebo zdravotním znevýhodnění; popřípadě údaj o tom, zda je 

dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj 

zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či 

studentem poskytnut; 

g) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by 

mohly mít vliv na průběh vzdělávání; 

h) datum ukončení vzdělávání ve škole, údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání 

ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno; 

i) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, 

pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro 

doručování písemností, telefonické spojení. 

 

V souvislosti se školní matrikou vás jistě napadne otázka, jak aktuální má školní 

matrika být a tedy, jak rychle musí učitel změny zanášet. 

 

(2) Záznam nebo změna údaje ve školní matrice se provede neprodleně 

po rozhodné události. Školy a školská zařízení jsou údaje z dokumentace a údaje 

ze školní matriky oprávněny poskytovat osobám, které svůj nárok prokáží 

oprávněním stanoveným tímto nebo zvláštním zákonem. 

(3) Ukládání dokumentace upravují zvláštní právní předpisy. 

 Pro řadového učitele z toho vyplývá: 

- řádné vedení osobní dokumentace žáka (dnes již v elektronice podobě), 

- řádné vedení třídní knihy. 

 

Nejen třídní knihy, ale i osobní dokumentace žáka, historie jeho vzdělávání na dané 

škole, výsledky vzdělávání, ale i například specifické potřeby žáků jsou zaznamenány 

v evidenčním SW školy. 

Evidence dětí, žáků nebo studentů (dále jen "školní matrika") – přenesená 

odpovědnost na třídní učitele – upřesňuje novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., 

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky 

(vyhláška č. 256/2012 Sb.).  

 V současné době každá škola vede elektronické zpracování dat ve škole.  

Nejvíce je používán SW „Bakalář“.  Ten z velké části usnadňuje práci učitelům, avšak 

za předpokladu, že se ho naučíte správně používat. Postup je uveden v přílohové 

části (viz Příloha č. 18-19). 
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 Praktická aplikace předmětu – úkoly, činnosti 

1. Prostudujte si pečlivě přílohy – vzory jednotlivých dokumentů. 

2. Najděte v příslušném dokumentu stanovení rozsahu přímé vyučovací činnosti 

učitele základní školy a učitele střední školy – všeobecně vzdělávacích předmětů.  

3. Vyberte z dokumentů školy dokumenty, které jsou v kompetenci učitele, a popište 

je. 

 Kontrolní otázky 

 

 Jaké jsou důležité legislativní úpravy zásadní pro výkon pracovní pozice 

učitele? U každé úpravy formulujte hlavní důvody, význam.  

 Který zákon řeší pracovně-právní vztahy na pracovišti? 

 Které dokumenty patří do povinné dokumentace školy?  

 Co musí obsahovat pracovní smlouva? 

 Kdy a jak zasahuje učitel do elektronické dokumentace žáka? 

 Jaký je postup práce v programu SW „Bakalář“:  a) s  katalogovým listem, 

                                                                   b) s knihou úrazů, 

                                                                c) s osobní kartou? 

 Souhrn 

 

Znalost příslušných zákonů a paragrafů, předpisů o bezpečnosti práce je pro 

praktikujícího studenta i pro zkušeného učitele aktuální a nezbytná. Vzhledem 

k trendům vývoje současné společnosti a s tím souvisejícího stavu kázně na školách 

je často nutné řešit školní nečekané situace (včetně těch nebezpečných nebo zdraví 

ohrožujících) za pomoci důkladné znalosti předpisů a souvisejících dokumentů. 

Při pečlivém prostudování a nastudování uvedených textů student získá 

přehled o dokumentech týkajících se nástupu do zaměstnání. V budoucí učitelské 

práci pomůže studentům učitelství kvalitní orientace v povinné dokumentaci školy 

a znalost možností využití programu SW „Bakalář“ (zejména při plnění povinnosti 

třídního učitele).  
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6. kapitola: Stáž 1 

 Cíle kapitoly 
 
Student:  

 porozumí oblasti autoevaluace školy a naučí se chápat evaluační techniky jako 

zásadní cíle výchovně vzdělávacího procesu; 

 naučí se strategiím předcházení rizikovému chování žáků. 

 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

 

 evaluace 

 sebehodnocení 

 sebereflexe 

učitele 

 SWOT analýza 

 

 

 

6.1 K průběhu a cílům Stáže 1 

 

Cílem Stáže 1 je analyzovat ve spojení s výukou evaluační systémy školy.  Student se 

seznámí s některými nástroji k autoevaluaci školy (např. SWOT analýzou, posuzovací 

škálou k hodnocení: učitele žáky, žáky učitele, učitele vedení školy apod.). Student si 

osvojí a porozumí struktuře autoevaluace školy, např. které oblasti je třeba hodnotit 

v rámci edukace; jak se hodnotí efektivita vyučování a jiných konkrétních oblastí, 

které nás zajímají; jak se empiricky a statisticky zjišťuje klima školy a třídy; jak se dá 

předcházet rizikovému chování ve škole ad. Stáž 1 je zaměřena rovněž na faktory, 

které spouští tyto sociopatické stavy chování. Absolvent studia učitelství bude 

motivován k vytvoření plánu autoevaluace podle vlastní struktury, kterou na základě 

předlohy vytvoří. 

Stáž 1 je navázání na pedagogickou praxi, která probíhala v jednotlivých 

etapách. Jedná se o souvislý týdenní pobyt na základní/střední škole v místě bydliště 

zaměřený na seznámení s prostředím školy s důrazem na organizaci školních aktivit a 

její evaluaci (25 hod. za semestr, doporučena v 6. semestru). Stáž 1 je zaměřena na 

seznámení studentů s organizací a činnostmi na základní/střední škole. Cílem je vést 

studenty k pozorování a analyzování průběhu výchovně vzdělávacího procesu ve 

třídách a ve školním prostředí obecně. Je zařazena 1. týden před začátkem každého 

semestru.  
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Výuková strategie: 

Instruktáž k pedagogické praxi Stáži 1 podá vyučující Katedry pedagogiky 

a psychologie PdF UHK. Stáž 1 se bude uskutečňovat na základních a středních 

školách v místě bydliště studentů. 

Způsob a pravidla výsledného hodnocení předmětu: 

 100% účast, 

 pozitivní hodnocení vyučujícím  KPP PdF UHK, 

 písemné zpracování stanovených úkolů. 

  

6.2 Hodnocení a evaluace školy 

Motto: „Jen bláhový běží dál kupředu a neohlíží se…“ 

Zajišťování kvality vzdělávání se stalo předmětem zájmu Evropské unie usnesením 

Rady Evropské unie z prosince roku 2002 a prohlášením evropských ministrů 

odpovědných za vzdělávání v členských zemích Unie, které bylo přijato na zasedání 

v Kodani ve dnech 29. a 30. listopadu 2002. 

Tendence k zavádění moderních systémů řízení organizací včetně zavádění 

systémů jakosti lze u nás pozorovat již několik let. Jejich významnou podporu 

představuje vládní usnesení č. 458/2000 ze dne 10. května 2000 o národní politice 

jakosti České republiky. Mezi stěžejní úkoly státu ve vztahu ke stanoveným cílům 

patří rovněž koordinace politiky jakosti ve sféře výchovy a vzdělávání ve školách, 

v celoživotním vzdělávání a v rekvalifikacích pracovníků podle potřeb trhu práce.  

Přímou vazbu na řešení stanovených úkolů v oblasti výchovy a vzdělávání 

ve školách má vlastní hodnocení škol, které je součástí dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy (viz Tabulka 2). 

 

Tabulka 2  Rozdíly mezi hodnocením a evaluací  

HODNOCENÍ 

(neřízené hodnocení) 

EVALUACE 

(řízené hodnocení) 

Kritéria:  

o nejsou vymezena; 

o indikátory výkonu nejsou 

stanoveny explicitně; 

o nejsou sdílena mezi partnery. 

Kritéria:  

o jsou vymezena explicitně 

a odsouhlasena; 

o jsou stanoveny specifické oblasti 

priorit založené na vymezených cílech; 

o jsou formulovány indikátory výkonu. 

Evaluační plán:  

o není přesně stanoven; 

o není jasné, co kdo bude dělat; 

o není konzistentní s cíli; 

Evaluační plán:  

o je strukturovaný; 

o je daná jasná odpovědnost; 

o jsou definovány explicitní vztahy s cíli; 



 55 

o není připravován záměrně, je 

použit v případě potřeby. 

o vyžaduje detailní plánování. 

Metody:  

o nejsou předem stanoveny; 

o metody jsou nekonzistentní; 

o nepromyšlená analýza dat. 

Metody:  

o systematické; 

o přesně určené zdroje dat; 

o použit reprezentativní vzorek; 

o evaluační nástroje odpovídají 

metodám použitým pro sběr dat; 

o systematická analýza dat; 

o vypracování zprávy. 

 

 
6.2.1 Metody získávání informací pro vlastní hodnocení školy  

Metody pro získávání evaluačních informací jsou široké a proměnlivé, musí 

pružně reagovat na aktuálně posuzovaný jev. Některé uváděné metody se pravidelně 

opakují a jsou uváděny v plánu kontrolní činnosti vedení školy:  

- hospitace (podrobně viz podkapitola 2.2);  

- dotazníky hodnocení učitele, didaktické sebehodnocení učitele ve třídě, 

pracovní sebehodnocení zaměstnance, hodnocení jednotlivých členů vedení 

školy zaměstnanci, hodnocení způsobu vedení školy zaměstnanci (viz Příloha č. 

20-24);  

- ankety pro zákonné zástupce žáků (viz Příloha č. 25), průzkum uplatňování 

absolventů na trhu práce, řízené rozhovory dotazník (viz Příloha č. 26) a 

záznam z řízeného autoevaluačního rozhovoru se zaměstnancem; 

- SWOT analýza (viz Příloha č. 27) prováděná v předmětových komisích;  

- rozhovory s žáky, učiteli, rodiči, sociálními partnery atd.; 

- rozbory výsledků vzdělávání žáků (viz Příloha č. 28), zápisy z pedagogických 

rad, písemných hodnocení žáků třídními učiteli, úspěšnosti žáků na soutěžích, 

hodnotících zpráv kontrolních orgánů a komise vnitřní kontroly a rozbory 

výsledků inventarizace (viz Příloha č. 29). 

 

SWOT analýza 

SWOT analýza se skládá ze dvou analýz, a to hodnocení vnitřních a vnějších 

podmínek. Analýza SW (Jakubíková, 2001) představuje hodnocení silných a slabých 

stránek a analýza OT hodnocení příležitostí a ohrožení, které se nacházejí ve vnějším 

prostředí školy (viz Tabulka 3).  
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Tabulka 3  Rozdíly mezi hodnocením a evaluací  

Silné stránky Slabé stránky 

 zde se zaznamenávají 

skutečnosti, které přinášejí 

výhody jak žáků a rodičům, tak 

i pedagogům 

 zde se zaznamenávají ty věci, které 

škola nedělá dobře, nebo ty, ve 

kterých si ostatní školy vedou lépe 

Příležitosti Ohrožení 

 zde se zaznamenávají ty 

skutečnosti, které mohou zvýšit 

poptávku nebo mohou lépe 

splnit požadavky a přinést 

úspěch 

 zde se zaznamenávají ty skutečnosti, 

trendy, události, které mohou snížit 

poptávku nebo zapříčinit 

nespokojenost žáků, rodičů, 

zaměstnanců atd. 

 

Na základě SWOT analýzy je snaha managementu maximálně využít silné stránky 

a příležitosti a vytvořit si tak jedinečnou konkurenční výhodu. Slabé stránky je nutné 

minimalizovat, ohrožení eliminovat. 

 

6.2.2 Metodika vlastního hodnocení školy  

Program školy   

Sledované jevy:  

- soulad školního vzdělávacího programu (ŠVP) a rámcově vzdělávacího 

programu (RVP), 

- další programová nabídka např. pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, variabilita programu – dotace předmětů, volitelné předměty, 

projekty, kurzy, průřezová témata, 

- dokument – ŠVP. 

Ukazatele stavu: 

- soulad ŠVP s RVP, 

- plnění školního vzdělávacího programu, 

- relace mezi vzdělávacím programem, potřebami a podmínkami školy, 

- programová nabídka žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 

- soulad nabídky volitelných a nepovinných předmětů s představou žáků 

a rodičů, 

- variabilita ŠVP. 

 

Podmínky ke vzdělávání  

Sledované jevy: 

- vliv personálních podmínek na vzdělávání, 

- materiální, technické a hygienické podmínky vzdělávání - prostory, pomůcky, 

učebnice, technické prostředky, 
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- kvalita pracovního prostředí školy, 

- efektivita využívání finančních zdrojů, 

- rozvoj ekonomických zdrojů (projekty, granty aj.). 

Ukazatele stavu: 

- vliv personálních podmínek na kvalitu vzdělávání, 

- tvorba a kvalita podmínek pro vzdělávání, pracovní i relaxační činnosti učitelů 

a žáků, 

- funkčnost a estetická úroveň budov, učeben, společenských prostor,  

- kvalita podmínek pro jednání s rodiči a dalšími osobami ve škole, 

- vybavenost školy pro možnost účinně a moderně vyučovat – tzn. didaktická 

úroveň vybavení pomůckami, technikou, studijním materiálem, 

- efektivita využívání finančních zdrojů pro další rozvoj školy, 

- zabezpečování nadstandardních zdrojů (mj. účast v projektech, grantech). 

 

Průběh vzdělávání žáků  

Sledované jevy: 

- průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí ŠVP (plnění 

osnov), 

- dokument – pravidla hodnocení. 

Ukazatelé stavu: 

- podpora vytváření cílových kompetencí ŠVP (dovednosti a znalosti), 

- kvalita jednotlivých oblastí vzdělávání, tzn. příprava, zajištění, organizace, 

metody, formy, hodnocení, motivace, komunikace, klima, 

- vyváženost struktury hodin (vztah k věku žáků a k cílům výuky), 

- návaznost učiva, 

- rozmanitost vyučovacích postupů (styly učení) podporujících vytváření 

žádoucích vzdělávacích způsobilostí žáků, 

- účelnost použití metod výuky vzhledem k cíli a tématu vyučování, 

- využívání sociálních forem vzdělávání, 

- využívání metod samostatné práce žáků, 

- individuální přístup k výuce, 

- efektivita využívání učebnic, pomůcek a didaktické techniky, 

- prostor pro individuální nebo skupinové aktivity, 

- uplatnění kooperativní techniky učení, 

- využití vstupních motivačních metod, 

- motivace v průběhu výuky, 

- dodržování stanovených pravidel hodnocení, 

- prověřování výchozích znalostí a dovedností, 

- průběžné vyhodnocování výsledků učení, 

- vedení žáků k sebekontrole a sebehodnocení, 

- prostor pro vyjadřování vlastního názoru, 
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- dodržování pravidel komunikace, 

- psychosociální podmínky výuky, 

- hodnocení žáků (např. technikou volného psaní). 

 

Výsledky vzdělávání žáků 

Sledované jevy: 

- výsledky vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání. 

Ukazatelé stavu: 

- efektivní systém zjišťování výsledků vzdělávání, 

- dosahování cílových kompetencí vzdělávání podle ŠVP (osnov), 

- zvládání očekávaných výstupů, 

- používání náročnějších myšlenkových dovedností (aplikace, analýza, syntéza, 

kritické hodnocení), 

- dovednost spolupracovat, 

- pracovní dovednosti, 

- nízký počet neúspěšných a trestaných žáků, 

- vysoký stupeň podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

- velmi dobré výsledky v testech, 

- úspěšné uplatnění žáků, 

- výsledky žáků v soutěžích, 

- existence zřetelného společenského a kulturního chování žáků a jejich dobré 

disciplíny. 

 

Podpora školy žáků, spolupráce s rodiči, vzájemné vztahy 

Sledované jevy: 

- kvalita výchovného poradenství, 

- přístup k informacím a jejich přenos, 

- kvalita a využívání žákovské a rodičovské iniciativy, 

- vzájemné vztahy mezi školou, žáky, rodiči a dalších osob a jejich dopad 

na vzdělávání, 

- vztahy se zřizovatelem a školskou radou, 

- klima, kultura školy. 

Ukazatelé stavu: 

- kvalita činností výchovného poradce ve vztahu k potřebám školy, žáků a 

rodičů, 

- přístup pracovníků školy, žáků a rodičů k potřebným informacím, 

- poskytování potřebných informací zákonným zástupcům žáků, 

- kvalita spolupráce rodičů se školou a využívání jejich námětů a připomínek, 

- úroveň spolupráce školy s odbornými pracovišti - např. PPP, SPC , 

- existence pocitu sounáležitosti a hrdosti na školu, 

- existence zřetelně přívětivého prostředí, 
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- existence důvěry žáků (i rodičů) k učitelům a vedení školy, 

- úroveň morálky žáků a učitelů, vztahů žák/učitel, kultury vzájemných 

kontaktů. 

 

Řízení školy  

Sledované jevy: 

- kvalita systémového řízení, plánování řídících činností (koncepce, ŠVP, roční 

plán, plán DVPP, kontrol aj.), 

- efektivita organizace školy, 

- metodická podpora kvality výuky – personální rozvoj, DVPP, samostudium, 

- systém vedení pedagogických  pracovníků, především  efektivita výsledků 

hospitací, 

- kontrolní systém, 

- dokument – koncepční záměr rozvoje školy, 

- dokument – školní řád. 

Ukazatelé stavu: 

- hodnotitelnost cílů stanovených v koncepčním záměru rozvoje školy, 

- realizovatelnost koncepčních záměrů, zejména ve vztahu k finančnímu 

rozpočtu, 

- koncepčnost řídících činností ve škole – jejich zřetelná strategie, 

- míra spoluúčasti pracovníků školy na činnostech spojených s řízením školy, 

- účinnost organizační struktury ve vztahu k řízení školy, 

- účelnost rozvrhu hodin, 

- kvalita a efektivita školního řádu, 

- koncepční zajištění personálního rozvoje, 

- vztah systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k dalšímu rozvoji 

školy a k realizovanému vzdělávacímu programu, 

- systém dalšího vzdělávání a samostudia ve vazbě na potřeby školy, 

- zajištění pomoci začínajícím a nekvalifikovaným vyučujícím, 

- systém prosazování progresivních trendů vzdělávání, 

- kvalita kontroly a hodnocení výsledků vzdělávání (žáci), 

- kvalita kontroly a hodnocení průběhu vzdělávání (učitelé), 

- kvalita kontroly provozu. 

 

Úroveň výsledků práce školy  

Sledované jevy: 

- zlepšování kvality výsledků vzdělávání, 

- prezentace školy, 

- spolupráce s partnery, 

- organizace akcí školy – vystoupení, přehlídek, výstav, 

- dokument: Výroční zpráva.  



 60 

Ukazatele stavu: 

- zřetelnost zkvalitňování výsledků vzdělávání, 

- propojení zpětné vazby s dalším rozvojem školy, 

- prezentace školy ne veřejnosti a odezva, 

- zapojení školy do vzdělávacího projektu a aktivit, 

- organizace vystoupení, koncertů, výstav, 

- účast žáků na soutěžích, olympiádách, přehlídkách, 

- účast žáků a rodičů na akcích školy, 

- kvalita výroční zprávy. 

Uplatňované metody: 

- SWOT analýza, 

- dotazníky, ankety, 

- pozorování, rozhovory, diskuze, 

- analýza materiálů školy, 

- analýza dosahovaných výsledků, 

- hospitace. 

 Praktická aplikace předmětu – úkoly, činnosti 

V rámci evaluačních činností: 

1. Zhodnoťte efektivnost výuky ve škole (ŠVP). 

2. Popište, jakým způsobem dosahují ve škole klíčových kompetencí. 

3. Charakterizujte možnosti uplatnění poznatků v profesním životě. 

4. Zjistěte a zhodnoťte, jak spolupracuje škola s rodiči a sociálními partnery: 

 Porovnejte tyto možnosti s aplikací ve ŠVP. 

 Jaké jsou konkrétní způsoby komunikace školy a rodiny? 

 Pomáhají rodiče s činnostmi v konkrétních třídách? 

5. Analyzujte a vyhodnoťte práci jednotlivých členů podílejících se na prevenci 
(výchovný poradce, preventista, preventista šikany, environmentální pracovník). 
 

 Kontrolní otázky 

 Kdo všechno se na evaluaci školy a hodnocení podílí? 

 Jaká je schopnost žáků a pedagogů pracovat samostatně?  

 Jaký preventivní program má daná škola?  

 Jaké jsou postoje žáků k průběhu vyučování: 

 Jaký předmět je zajímá? 

 Jakým způsobem se rádi učím? 

 Kdy se nejčastěji učí? 

 Které formy výuky preferují? 
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 Pro jaký účel se učí (pro známku, nebo pro dovednost, kterou mohou 

uplatnit v praxi)? 

 Jaké jsou postoje učitelů k průběhu vyučování: 

 Jak předmět vyučují? 

 Jak se připravují na výuku? 

 Jaké hledají cesty ke vzdělávání žáků? 

 Jak spolupracují s ostatními členy pedagogického sboru? 

 Souhrn 
 

Vlastní hodnocení školy je realizováno jako dlouhodobý a trvalý proces, jehož cílem je 

efektivní podpora rozvojových záměrů školy a výstupem sebehodnotící zpráva. 

Předmětem vlastního hodnocení školy jsou informace (tak, jako je tomu u výroční 

zprávy) a současně jde především o analýzu stavu s naznačením tendencí, problémů, 

neúspěchů, úspěchů a zároveň příčin všech popisovaných jevů. Zejména tím se 

sebehodnotící zpráva liší od tradiční výroční zprávy. Klíčovou oblastí zájmu jsou 

hodnotící dotazníky na témata postojů žáků a učitelů k průběhu vyučování.  

Hlavním cílem precizování sebehodnotících nástrojů a mechanismů, 

monitorování procesů změn ve všech klíčových oblastech školy v souladu s Koncepcí 

rozvoje školy.  
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7. kapitola: Stáž 2 

 

 Cíle kapitoly 
 
Student:  

 porozumí oblasti organizace a řízení třídy v dynamickém procesu učení; 

 pochopí roli učitele, třídního učitele a systém práce třídního učitele; 

 ztotožní se s výchovně vzdělávacím procesem ve třídě. 

 Pojmy k zapamatování (klíčová slova) 

 

 třídní kolektiv 

 třídní tým 

 role v týmu 

 třídní učitel 

 ideály 

 satisfakce 

 operativa 

 

 stresující prvky 

 destruující prvky 

 
7.1  K průběhu a cílům Stáže 2 

Stáž 2 je vyvrcholením pedagogické praxe. Cílem je poskytnout studentům orientaci 

v celém provozu školy, ověření si schopnosti uplatnění vědomostí a pedagogických 

dovedností získaných studiem a absolvováním předešlých typů pedagogických praxí, 

které jsou nutným předpokladem pro budoucí profesi.  

Student se seznámí s problematikou organizace a řízení edukačního procesu 

(role učitele, role třídního učitele, systémy práce třídních učitelů). Pochopí a provádí 

práce spojené s dokumentací třídního učitele, které se týkají jednotlivých žáků. 

Student porozumí, jak se řeší problematika práce třídního učitele, jaká je návaznost 

v ŠVP a jakým způsobem ji třídní učitel naplňuje. Dále se seznámí s prací spojenou 

s vedením samotné třídy (vyhledávání rolí ve třídě, práci se školním týmem jako 

dynamickou skupinou). 

Stáž 2 je souvislý týdenní pobyt na základní/střední škole v místě bydliště 

zaměřený na seznámení s prostředím školy s důrazem na organizaci školních aktivit 

a práci třídního učitele (25 hod. za semestr, doporučena v 7. semestru). Stáž 2 je 

zaměřena na seznámení studentů s organizací a činnostmi na základní/střední škole. 

Cílem je vést studenty k pozorování a analyzování průběhu výchovně vzdělávacího 

procesu ve třídách a ve školním prostředí obecně. Stáž 2 je zařazena 1. týden před 

začátkem semestru.  
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Výuková strategie: 

Instruktáž k pedagogické praxi Stáži 2 podá vyučující Katedry pedagogiky 

a psychologie PdF UHK. Praxe se bude uskutečňovat základních a středních školách 

v místě bydliště studentů. 

Způsob a pravidla výsledného hodnocení předmětu: 

- 100% účast, 

- Pozitivní hodnocení vyučujícím KPP PdF UHK, 

- Písemné zpracování zadaných úkolů.  

 

7.2 Třídní kolektiv a jeho dynamika z hlediska motivace 

Je důležité nezaměňovat kolektiv třídy s týmem. Tým je termín skutečně přináležející 

skupině lidí do dvanácti členů. Tento počet je vymezen skupinovými rolemi, které se 

zákonitě vytvářejí. Pokud je vyšší počet členů skupiny (a to v třídních kolektivech 

bývá), je vývoj dynamiky jiný, o týmu nelze hovořit. 

Každý kolektiv má své rituály a stereotypy. Jde o poměrně stabilní prvky 

chování a jednání, které se opakuje, má integrující a ukotvující charakter. Stereotypy 

se pochopitelně také vyvíjejí, nejsou statické – reagují na vznikající situace. Pro 

přirovnání můžeme kolektiv považovat za organismus – který se vyvíjí sám o sobě a 

také podle potřeb reagování na okolí. Tato jednota členů vytváří prostor pro 

kolektivní jednání a chování. Výsledkem je měřitelné klima třídního kolektivu. To 

může být z hlediska cíle školy konstruktivní i destruktivní.  

Zkušenosti ukazují, že drtivá většina třídních klimat u 1. stupně základních škol 

je růstová, v tomto smyslu slova kvalitní s ohledem na cíle výuky. Na 2. stupni 

základních škol však počet kvalitních třídních klimat klesá a především na praktických 

středních školách, dříve učilištích, převažují klimata problematická. 

Kladně motivovat celou třídu pak znamená především dobrou výchozí pozici: 

znát ideály třídy, prvky, které jsou třídnímu kolektivu motivátory, operátory, ale také 

stresory a destruktory. Každá třída, skupina osob, toto rozdělení obsahuje a často 

v originálních poměrech. Ideály a destruktory třídy můžeme chápat jako mantinely, 

krajní polohy křivky normálního rozložení. Motivátory, operátory a stresory pak jako 

prostor „kluziště“ mezi mantinely. Velký vliv mají také vyučující, jejich přístup. 

 

Třídní kolektivy  

 Třídní kolektiv lze bez větší nadsázky přirovnat k živému organismu. I ten má 

své ″orgány″ s jasně vymezenou funkcí – některé zastupitelné, některé méně – 

a hlavně funguje jako systém. Pokud struktura funguje jako systém, znamená to, že 

změna v jedné oblasti se projeví také ve všech ostatních. Z uvedeného vyplývá, jak 

důležitá je znalost fungování systému, kolektivu třídy, jeho zákonitostí, kde jsou rizika 

a relativita ″individuálního přístupu″ a „integrace″. Třídní kolektiv není tým! 

 Na konci 90. let se moderní slovo „tým″ propracovalo až do školské 

terminologie. Propagátoři však zapomínají na podstatné – aby skupina mohla být 
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týmem se všemi náležitostmi, které k týmové práci patří, nemůže ji tvořit více než 12 

členů. Stejně jako orgánů v lidském těle je určitý počet, ostatní by „byly navíc″, 

neměly funkci, ale chtěly být prospěšné – a tak by škodily, u většího počtu lidí není 

možné hovořit o týmu. (Například jedna z teorií vysvětlující obrovský nárůst alergií 

praví, že některé schopnosti našeho imunitního systému jsou téměř bez práce, 

protože máme přebujelou hygienu. Pokud se přece jen problém objeví, „vrhne″ se na 

něj imunitní systém s takovou silou, že reakce je celému organismu, systému, 

škodlivá.) 

 Dalším významným prvkem v týmu, který není možné v třídním kolektivu 

zajistit, jsou týmové role a hlavně hierarchie, včetně vedoucího týmu a jeho práv. 

Proto bude vhodné slovo „tým″ v prostředí třídy vůbec nepoužívat, i když mnohá, 

spíše manažerská školení určená vyučujícím, budou toto slovo prosazovat. Žáci tak 

získají nedobrou zkušenost, negativní vtisk, který se může projevit v jejich dalším 

profesním růstu, kdy budou do opravdových týmů zařazováni. 

Konformita a normy konkrétního třídního kolektivu 

 Každá konkrétní skupina osob, kolektiv, si vytváří své vlastní, často přesně 

nedefinovatelné normy, pravidla. V prvopočátku přijímají – přejímají normy dané 

zvnějšku. V prostředí třídy pak jde o normy, které dává školní řád, a hlavně kontrakt, 

který učitel se žáky uzavírá. Jednání o něm by mělo být cílem první vyučovací hodiny 

po prázdninách. Učitel žákům sdělí, v jaké podobě bude probíhat zkoušení, jak bude 

probíhat předávání nového učiva, co bude požadovat v domácích úkolech a další 

prvky, které on sám považuje za významné. Toto vše má předem připraveno, 

promyšleno. Prakticky také sděluje, co bude po žácích vyžadovat obecně, a také se 

dotazuje, „co žáci budou vyžadovat po něm“. Žákům pak dává jednotlivé body ke 

„schválení″. Ti se vyjadřují – často připomínkami, které nejsou nijak konstruktivní, ale 

pro dojem volby je podstatné, aby tuto možnost dostali. Učitel komentuje jejich 

vyjádření, nesnaží se jen silou vyargumentovat ″správnost svých rozhodnutí″. 

Závěrem kontraktu shrne podstatné. Tím je kontrakt uzavřen, stává se byť 

nepsanou, ale platnou normou, ke které se učitel zavazuje – a zavazují se k němu i 

žáci. Je nemyslitelné, aby vyučující později normu porušoval, i když žáci se o to 

logicky budou v průběhu pololetí pokoušet. Učitel se však má na co odkazovat, 

kontrakt vytváří jakýsi mantinel, limit, který ochraňuje, i když svým způsobem 

omezuje. V případě nutnosti úpravy, dříve než v pololetí, úpravu učitel s omluvou 

žákům sděluje dopředu. Obnovení kontraktu po zkušenostech se třídou je možné 

vždy po delších prázdninách, tedy nejdříve prosincových tj. vánočních. 

Nepsané normy třídního kolektivu   

 Dobře uzavřený kontrakt v úvodu školního roku se stává základem k profilaci 

vnitřních norem, které si kolektiv třídy sám zcela spontánně utváří. Pokud není 

základem kontrakt mezi žáky a učitelem, učitelem a žáky, může si kolektiv normy 

vytvořit ve značném rozporu s cíli, které si pro výuku stanovil učitel. Normy jsou 
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procesuální, tedy dynamické, vyvíjejí se. V každém okamžiku však obsahují 

komponenty, které lze nazvat: ideály, satisfakce, operativa, stresující prvky,                   

destruující prvky. 

Ideály kolektivu jsou tvořeny zpravidla snahou „při minimální námaze získat 

maximum″, například „nemít hodně úkolů, nemuset se výrazně učit a získat dobré 

známky“, prosadit směrem k učiteli kolektivní názor a další. Ideál je ideálem tím, že 

nejde naplnit, lze se k němu jen přiblížit. Zároveň však je zásadním impulsem 

k tvorbě postojů. 

Satisfakce jsou prvky, které třídu zklidňují, stmelují, dávají „odměnu″. Je 

smutné, když třídní satisfakcí je „obejít nároky učitele″, „pomstít se mu″ a další. 

Operativa obsahuje prvky, které jsou variabilní – třída je využívá nárazově 

a k nejrůznějším účelům. Patří sem například přemlouvání učitele „aby se dnes 

nezkoušelo“, snaha zaujmout učitele některým z témat, a tím odklonit jeho záměr, 

stejně jako manipulovat učitele k řešení problémů, který je pro třídu aktuální 

a podobně. 

Stresující prvky jsou například neoznámené změny, nečitelnost učitele, 

nerozhodnost učitele, veškeré nejistoty, které kolektiv může prožívat a vedou ho 

k ventilačnímu, zástupnému jednání a chování, případně nutí hledat jinou cestu k cíli. 

Destruktivní prvky jsou například unáhlená rozhodnutí učitele, personální 

změny vyučujících, odchod žáka, žáků, kteří mají významné role v kolektivu třídy, 

zavedení normy bez dojmu volby a další. 

 

Ideály, satisfakce, operativu, stresující prvky a destruující prvky směrem 

ke kolektivu prožívá také každý vyučující. Měl by je dokázat vyjmenovat a chápat 

podstatu, proč daný prvek má v sobě zařazen zrovna u té či oné kategorie. Vyplatí 

se, i když jen spekulativně – hypoteticky, určit u konkrétní třídy, co do jednotlivých 

kategorií patří. To je dobré porovnat s tím, jak má kategorie naplněny učitel. Tím 

vzniká prostor k vzájemnému pochopení a vysoké konstruktivitě přístupu, včetně 

volby strategie práce se třídou. Stále je třeba mít na paměti, že tvorba norem, 

dynamických stereotypů třídy je proces, tedy má vývoj, normy nejsou rigidní, 

konstantní. Jejich alespoň spekulativní odhadování má smysl na základě pozorování 

realizovat v každém čtvrtletí.           

 

Konformita a jednotlivec 

      Každá třída má své normy a z nich vycházející rituály a stereotypy. Jsou velmi 

významné a vyučující by je měl znát. Vytvářejí totiž základ pro atmosféru třídy. 

Pochopitelně každý jednotlivec, žák, má k normám, stereotypům a rituálům svůj 

osobní vztah a z něj vycházející přístup. Jestliže naplňuje základ, bývá zpravidla 

kolektivem přijímán, ″má v něm své místo″. Pokud základ nenaplňuje, kolektiv 

ohrožuje a ten se pokouší do konformity spolužáka manipulovat. Pokud je kolektiv 

neúspěšný, dochází k vyčlenění spolužáka, situace může vyústit až k tlaku 

připomínajícímu různé formy šikany. 
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 Zároveň je zcela přirozené, že většina z žáků „chce být sama sebou″, a tím 

naráží na konformitu, normu třídního kolektivu. Může to být v oblasti soutěžení, až 

soupeření, což je přirozená forma projevu lidské agrese. Projev ale může být i 

v jiných podobách a pak vzniká tlak na ustálené rozdělení rolí ve třídě. Napětí, které 

tento proces doprovází, může mít pozitivní, avšak častěji má negativní dopad na 

celou třídu. Učitel by si měl tyto skutečnosti uvědomovat, chápat, že konformita vede 

vždy jen k průměrnosti, pouze z konformity vybočující jedinec je schopen přinést 

něco nového. A zároveň si uvědomovat, že bezmezná podpora anebo pohana 

vybočujícího jedince může být i pro kolektiv destruující. 

 

7.3 Role ve třídě 

V praxi konkrétního kolektivu (sborovny, stejně jako školní třídy) je třeba sledovat 

obsazení několika základních rolí, které existují v každé pravidelně se setkávající 

skupině osob:  

„Bavič“ (šašek) – je zpravidla žák, který se etabluje jako „obveselovač″ třídy.  

„Hypochondr“ (třídní lazar) – je žák/žákyně s častou nemocností.  

„Hujer“ (šprt) – jde zpravidla o žáka, který se zavděčit tomu, kdo ho vede. 

Třídní „Černý mrak″ – je žák, který vše bojkotuje, ironizuje, používá sarkasmy. 

„Opozičník“ – takový žák na každý argument učitele dokáže nalézt konstruktivní 

protiargument.  

„Sluníčko″ třídy – je žák/žákyně, který třídě „vlévá optimismus″.  

 

Další role: 

„Chrlič informací“ (encyklopedista), 

„Třídní vrba“, 

„Oficiální vůdce“, 

„Neoficiální vůdce“, 

„Čekatelé na roli“… 

 

Při hlubším zamyšlení nad rolemi v kolektivu je zřejmé, že jde většinou o role 

v polaritách. V třídních kolektivech se mohou role také kumulovat, případně jednu roli 

(například třídního „šprta“) může obsazovat více žáků. V každém případě je 

zákonitost existence rolí dána a měli byste ji respektovat. Diskutabilní je, zda je 

výhodné vytvářet „matematické třídy“, „sportovní třídy“ a podobně. Ty totiž 

nezahrnují přirozenou vyváženost a často zbytečně některé jedince devastují. Pojem 

integrace je při znalosti zákonitostí v kolektivech mnohem zřejmější. Lidské 

společenství totiž funguje podle zákonitostí, a pokud chcete žáky vést k toleranci a 

zdravému přijetí ostatních, nezbývá, než opustit elitářská hlediska a zákonitosti 

respektovat. Už například vyloučení žáka za neprospěch znamená, že na jeho místo, 

uvolněnou „roli″, nastoupí jiný žák z kolektivu. V našem školském systému to 

neznamená nenechávat žáky propadat, přestupovat do škol jiných a podobně, 
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znamená to vědět a plně si uvědomovat důsledky všech těchto aktivit, pak jim 

dokázat prevencí i čelit. 

 

7.4  Společná pravidla – kontrakt mezi učitelem a žákem (třídním učitelem 

a žáky) 

Základním prvkem pro možnou změnu je tvorba pravidel, kdy vyučující spolu s třídou 

vytvářejí společné normy, kontrakt. Měl by obsahovat sdělení učitele, v jaké formě 

bude zkoušet, jak předávat učební látku, na co bude především dbát a kde je možné 

být volnější. Jeho sdělení třídě je zásadní v tom, že třída získává možnost se k návrhu 

vyjádřit, polemizovat a hlavně doplnit návrhy vyučujícího. Zkušení učitele tuto 

společnou tvorbu „programu výuky“ realizují a jsou si plně vědomi, že není možné, 

aby dohodnuté vyučující porušoval. Žáci dohodu, kontrakt, porušovat budou – ale 

s vědomím, že narušují společně stanovené limity a je logické, že narušení limitů 

může přinést pro jednotlivce i sankce. Úpravy kontraktu je možné provádět vždy po 

dílčích prázdninách, například po konci kalendářního roku, jarních prázdninách a 

podobně. 

 

Kontrolní mechanismy kvality výuky 

Dalším významným prvkem při kladném motivování třídy jsou kontrolní 

mechanismy kvality výuky – ústní zkoušení a písemné práce. Jejich formy jsou 

dohodnuty kontraktem s třídou, ale nemalou roli sehrává verbální formulace, kterou 

vyučující prezentuje. Pravdivá a ověřená je například tato formulace: „V příští hodině 

budete psát krátkou desetiminutovou práci, protože si potřebuji ověřit, zda jsem vás 

látku dobře naučil, správně jste ji pochopili“. Taková a obdobné formulace snižují 

sankční charakter desetiminutovky, žáci se neprožívají tolik jako oběti učitelova 

počínání, ačkoliv emočně nebudou kladně naladěni, racionálně mohou lépe přijímat 

nutnost takového ověření hloubky svých znalostí. 

Ústní zkoušení by mělo mít spíše charakter pracovně partnerského dialogu: 

vyučující po přirozených celcích komentuje (opakuje) sdělení zkoušeného žáka. Tím 

nabízí okamžitou zpětnou vazbu, žák získává informaci, že je naslouchán. Učitel 

opakuje také chybná sdělení žáka – ten pak slyší své vlastní sdělení a získává bez 

trémy možnost opravy, pokud chybné sdělení bylo pouze důsledkem aktuální situace. 

Třída má zároveň možnost celou interakci učitele a žáka sledovat – znovu slyší látku 

v podání spolužáka a také učitele. Opakování i chybných sdělení zkoušeného pak 

často vede ke korekci naslouchajících žáků ve třídě, je snižováno riziko nekvalitního 

pochopení, které mohlo vzniknout při výkladu učitele. Tato forma zkoušení také 

objektivizuje pohled učitele, protože aktivně žáka naslouchá, snižuje se riziko nízké 

objektivity z důvodu zaneprázdnění vlastními myšlenkami během ústního zkoušení. 

Tyto drobné kladně motivující prvky vytvářejí dojem vyšší angažovanosti 

do výuky jak vyučujícího, tak žáků, celé třídy. Pokud jsou zakomponovány 

do koncepčně rozloženého učiva, předávaného po smysluplných celcích, kdy žáci jsou 
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průběžně informováni o jejich významnosti do praxe, můžeme hovořit o kvalitní 

spolupráci třídy a učitele. Ta se projeví nejen v přístupu žáků k učivu, ale také vyšší 

satisfakcí učitele. 

 

7.5 Interakční role jako motivace k jednání a chování 

 

V jakékoliv interakci mezi dvěma subjekty či objekty (dva jedinci, jedinec a skupina, 

dvě skupiny osob atd.) se automaticky na základě sociální zákonitosti vytvářejí zcela 

konkrétní interakční role, určené mírou volnosti jednotlivých zúčastněných stran. Míra 

volnosti pak vypovídá o pozici v dialogu – o dominanci, submisi, případně o 

variabilitě. Pro znázornění lze použít symbol trojúhelníku, který uvádí Svoboda (2008) 

viz Obrázek 1. 

 

 
Obrázek 1 Agrese v současné škole (zdroj: Svoboda, 2008) 

  

Pro ilustraci můžeme říci, že každý dialog má „vůdčí osobnost“, která dává 

téma, tedy impuls. Ten je přijímán druhou stranou, osobou, která naslouchá. Pokud 

naslouchá, nemůže současně vést téma, je tedy v pasivní, submisivní roli, je obětí. 

Zároveň je dialog vždy omezen technickými možnostmi, například časovým 

prostorem aktérů dialogu a jinými podmínkami, které jsou v případě kolize 

zachráncem, tedy obě strany dialogu se k nim mohou upínat. 

V případě, že je dialog dobře veden, střídají se míry volnosti u jednotlivých 

aktérů, takže během setkání několikrát procházejí obě strany jak pozicemi oběti, tak 

pozicí predátora. 

Je přirozené, že zúčastnění mají snahu být co nejdéle v roli, která má nejvyšší 

míru volnosti – udávat impuls, být predátorem. Naopak nejméně výhodná a příjemná 

je role s nejmenší mírou volnosti, role oběti. Principem pudu sebezáchovy žádný 

lidský jedinec nesnese ukotvení v této roli na delší čas - je schopen i za cenu ztrát 

a nevýhodnosti udělat cokoliv, aby se této role zbavil. 

Nejvyšší míra volnosti 
(predátor – impuls) 

Variabilní míra volnosti 
(zachránce) 

Nejnižší míra volnosti 
(oběť) 
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Jako příklad můžeme uvést žáka opakovaně upozorňovaného a káraného 

za to, že „nemá v pořádku všechny pomůcky důležité pro výuku“. Žák bude pozici 

oběti před učitelem – predátorem časově omezenou dobu snášet. Bude-li se však 

situace opakovat častěji, déle již roli oběti nesnese a za cenu ztrát dokáže vejít do 

role predátora, „řídit“ situaci například tím, že vyučovací hodinu vynechá, bude 

vyrušovat a podobně. Primární motivací pro jeho chování pak bude snaha nebýt v roli 

oběti, jeho cílem není „být drzý“, případně „zesměšňovat učitele“, ačkoliv forma, 

jakou se bude snažit z role oběti vymanit, může být takto odečítána. 

Klasickou ukázkou je vstup učitele do třídy – vždy přichází v roli predátora, je 

mu určena funkcí a cílem (dávat impuls žákům). Žáci učitele zdraví a mnozí přitom 

bezděčně sledují hodinky – kontrolují zachránce, tedy „za jak dlouho bude přestávka“ 

(přestávka je zachráncem). Avšak dokáže-li vyučující dobře zvládnout vstupní rituál 

se třídou, během kterého provede kontrolu přítomnosti, role se otáčejí: učitel se táže 

žáků na chybějícího spolužáka. Odpovídající jedinec přebírá roli predátora, učitel je 

v submisi, tedy v pozici oběti. Pokud se vyučující dále dotazuje, upevňuje 

odpovídajícího žáka v pozici predátora. Avšak pokud ten již nezvládá reagovat, 

případně podává chybné informace, provádí zbytek třídy korekci – třída je tedy 

zachránce. Korekce však může být natolik razantní, že zmanipuluje žáka původně v 

roli predátora do role oběti – a pak se zachráncem stává učitel. Opakované střídání 

rolí již během sepisování prezence ve třídě může mít velmi dobrý vliv na oslabení 

prožitku z pozice oběti, ve které se třída může prožívat při frontální formě vedeného 

výkladu učitelem. 

 

7.6 Projevy procesu zrání dítěte v podmínkách základní školy  

Závěry výzkumů z let 1992-2002 (Šimonek, 2002) žáků základních škol současnosti 

potvrzují a doplňují informace podávané vývojovou psychologií. Považujeme 

za podstatné, aby znalost specifik sociálního vnímání prostoupila až k učitelům, kteří 

se téměř denně s realitou vývoje žáků setkávají. 

 

Věk 6 – 10 let  

Původní japonský model uplatňovaný v tamním školství nabízel dětem do 

deseti let mnohá omezení (například školní uniformy a podobně), avšak umožňoval 

jedno podstatné: svobodný emoční projev. Díky této skutečnosti děti zvládaly dril, 

který nastoupil ve vyšších třídách, „emočně dozrálé″ pak byly schopny zvládat objem 

látky, který je snem českých učitelů. 

 Základním prvkem, řídící jednotkou k motivaci pro školní činnost dětí do deseti 

let, tedy zhruba do čtvrté třídy, jsou emoce. Pokud dítě respektuje nařízení a přání 

dospělých /učitelů, rodičů/, jedná se o jakési „slepé dodržování limitů“, vycházející 

z ohrožení základních sociálních potřeb – hlavně místa (někam a k někomu patřit) 

a opory (jistota při ohrožení). Učitelé mají zkušenost, že dobré známky dítě preferuje 

tehdy, získává-li za ně přízeň – tedy kladnou emoční odezvu rodiče, případně 
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vyučujících, dílem také vrstevníků. Primární motivací je tedy naplnění emoční stránky, 

nikoliv stránky výkonové. Pokud jsou využívány sankce, vyhrůžky – dítě je nechápe, 

jen převádí do pocitu ztráty v oblasti základních sociálních potřeb. Můžeme tedy říci, 

že výraz „nesmíš″ obsahově nechápe (chápeme asi tak, kolik mnohý dospělý ví o 

teorii relativity, její obsah mu však uniká). Lze sledovat oscilaci výkonu, až 

roztěkanost a neklid u těch dětí, které nemají dostatečně průkaznou kladnou 

emotivní zpětnou vazbu na dosahované školní výsledky. 

 

Mezi 10.-11. rokem (4.-5. třída ZŠ)  

 V tomto období dochází k významnému průlomu. Žák si začíná uvědomovat 

princip příčin a možných důsledků. Pozvolna si uvědomuje svou roli, že on je 

aktérem, přestává být v submisi potřeby emoční podpory. Je zahájen proces 

aktivního vnitřního formování postojů. V případě nejistot, obav z nepřijetí, případně 

až sankcí se projeví používáním slova „nechci″. To nelze chápat jako odmítnutí, ale 

obavu z možného nepřijetí, selhání. Učitelé vědí, jak často děti v daném věku slovo 

„nechci″ používají. A bohužel často bez uchopení souvislostí žáka přemlouvají, kladou 

na něj zodpovědnost – připravují jeho dojem selhání. 

 Jakékoliv sankce za používání výrazu „nesmíš″ způsobí výrazné zpomalení této 

fáze aktivního formování postojů. Pro učitele z toho vyplývá nutnost etického vedení, 

spíše vedení pochvalou, případně mlčením, ne však sankcemi, případně sdělováním 

důsledků, které žák díky stadiu zralosti vnitřně nedohlédne. O to více bude používat 

slovo „nechci″, bude blokovat své zrání, zpomalovat cestu k dospělosti. Rodič není 

pedagog, není profesionál. Učitel ano, proto by měl nacházet prostředky, jak 

zpomalování zamezit. 

 

Zhruba 12 let věku (6. třída ZŠ) 

 Není náhodné, že v tomto věku používají dodnes přírodní národy u chlapců 

různé přechodové rituály, často spojené s mimořádným výkonem, bolestí a podporou 

dospělé osoby. V období kolem 12 let jsou klíčovými pojmy experimentace, parta, 

pochopení významu institucí. 

Experimentace 

 Jde o důsledek rozvinutého aktivního přístupu z nižšího věkového období, kdy 

dítě, žák, začíná „vidět″ souvislosti a ověřuje si, „co umí″, správnost a funkčnost 

toho, „co vidí″. Své poznatky ihned experimentálně ověřuje. Pokud je ověří (tj. sám 

v sobě zařadí jako funkční, případně nefunkční), může je opustit. Zcela typické je, že 

děti na začátku šesté třídy podají přihlášku do mnoha zájmových kroužků. V pololetí 

navštěvují jen některé – a závěrem roku paradoxně jen ty, do kterých se původně 

vůbec nepřihlásily. Obdobně kvalitní známka z předmětu v pololetí vůbec nemusí 

znamenat, že totéž hodnocení lze předpokládat na konci roku, případně naopak. 

Mnohá z těchto změn je důsledkem experimentace. Žák si ověří, zda mu daná 

činnost určená v zájmovém kroužku „jde anebo nejde″. Po ověření jej činnost 
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„přestane bavit″. Přesněji – naplní se význam experimentace, ověření, a tak činnost 

opouští. Totéž je možné sledovat i ve vztahu k předmětům. Proto je zvláště v šesté 

třídě tolik účinná různá modifikace výuky, její praktičnost a další obecně známé 

zásady.  

 Vést u žáků šesté třídy prevenci je velmi náročné právě z důvodu, aby 

prevence díky experimentaci nebyla spíše kvalitní agitací. Toto zjištění je zvláště 

významné u prevence sociálně nežádoucích jevů, kdy prevenci v odpovídající formě 

zahajujeme mnohem dříve, již v nižších ročnících, dále jen doplňujeme, rozšiřujeme. 

 Pokud chlapec kolem dvanáctého roku života, v období experimentace, prožije 

přechodový rituál do dospělosti, vzniká velmi významný vtisk – je disponován 

v budoucnosti chovat se dospěle, nepotřebuje se tolik předvádět, „vynikat″.  

Nezralost podporovaná dnešním světem i bez tohoto významného rituálu vede 

k hledání prahu, začátku dospělosti náhražkovými aktivitami – přebíháním 

frekventované silnice, jízdou na spoji tramvajové soupravy a mnoha dalšími.   

Parta  

Období kolem dvanácti let je dále významné tlakem na jedince směrem 

k sounáležitosti. Potřebuje k někomu patřit, identifikovat se s konkrétní skupinou, 

která má své normy, plány, cíle. Tlak na kolektivnost není do konce života vyšší než 

v šesté třídě, v období kolem dvanácti let, a týká se chlapců stejně jako dívek. Není 

pak náhodné, že nechat se třídou zesměšňovat, až šikanovat, může být pro jedince 

jediná forma, jak prožívat, že „do třídy patří″. Klasickým příkladem síly tahu k partě, 

identifikace s vrstevníky v tomto období, jsou potíže romské populace: dívka může 

být vychovávána v pěstounské péči a do šesté třídy je vše bez větších potíží. V tomto 

období však bývá často zahájena změna – děvče se začne orientovat na jiné romské 

dívky, dochází často až ke kolapsu zásad výchovy v pěstounské péči. (Tyto problémy 

nemají například ve švédských rodinách, které častěji adoptují romské děti z ČR. 

Důvodem je fakt, že Romů je ve Skandinávii minimum a tato identifikace je 

složitější.) 

 Složité vazby mezi vrstevníky, „boj o pozice″ jsou často primárními motivy 

k činnostem žáků, jejich výraznému kamarádství a také zklamání. Značná dynamika 

vztahů pak vyžaduje skutečně profesionální přístup učitele, amatérské pokusy 

zvládnout dnešní šesťáky „direktem″ znamená výrazně negativní důsledky ve vyšších 

třídách, stejně jako pokusy o liberální přístup. V šesté třídě žáci potřebují jasně 

definovanou, k věku přiměřeně vysvětlenou a zdůvodněnou normu a její dodržování 

především od vyučujících. Žáci jsou velmi citliví na vyžadování a respektování zásad, 

které vyučující sami nedodržují. Pak učitele „do party″ přijmou, anebo vyloučí – spolu 

s předmětem, který vyučuje. 

Pochopení významu institucí 

  Teprve v období kolem dvanácti let jsou žáci schopni chápat význam institucí, 

jako je městský úřad, vláda, prezident a podobně. K pochopení je dovádí osobní 
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zkušenost hierarchie v kolektivu, skupině, v partě, schopnost vytvářet, chránit 

i překračovat normy, experimentovat. Tím se vytváří potřeba ochrany a s ní uchopení 

významu institucí.  

 Učit v šesté třídě by měl být pouze kvalitní pedagog, protože jde o velmi 

důležité životní období, ve kterém je zahajována tvorba postojů k celé společnosti. 

Situaci dětem navíc komplikujeme přestupem „z prvního stupně na druhý″, kdy 

v šesté třídě s nástupem nových odborných předmětů pro časté stěhování ztrácejí 

kvalitní kontakt se svou kmenovou třídou a třídním učitelem. Je logickým důsledkem 

snaha „označit si″ nová místa škrábáním po lavicích, kresbami na sešitech, na 

stěnách školy. A zcela marné jsou pokusy tuto přirozenost související se zráním 

organismu vymýtit.  

 „Chyby, které se udělají při nástupu vojsk, nelze během bitvy odstranit,“ 

prohlásil kdysi jeden vojevůdce. Totéž platí o výuce v šesté třídě základní školy. Je 

velmi jednoduché hluboce poškodit žáka bonmotem, chováním učitele – kdy trestem 

je změna jeho pozice v partě, třídě, mezi vrstevníky, což učitel ani nedohlédne. Proto 

selhává-li žák, měl by učitel hledat vždy pozitivní motivaci, snažit se pochválit alespoň 

zdařilý díl a konstruktivně přistupovat k možnostem řešení dílu školsky méně 

zdařilého. 

 

Věk 13 let (7. třída ZŠ) 

 Ve třinácti letech se k principům podstatným ve dvanácti letech přidává další, 

velmi významný. Tím je důraz na slyšené. V tomto období v mnoha pohledech 

dominuje audiokanál – stačí se jen zamyslet nad horováním dívek i hochů pro hudbu, 

identifikací s hudebními vzory a další. Tento fakt znamená ve školních podmínkách 

změnu přístupu a velkou opatrnost při sděleních. Žáci jsou výrazně citliví na lež, 

hluboce přijímají verbální ponižování, které běžně učitelé v rámci své nezvládnuté 

agrese používají. Směrem k chlapcům nejčastěji za typicky prepubertální až 

pubertální postavu, začínající hlasovou mutaci, růst chlupů, vousů, u dívek za rozvoj 

sekundárních pohlavních znaků, vcelku náhlé změny v postavě.  

 Nezralý, nekompetentní anebo povahově nevhodný učitel nezávisle na svém 

věku tak vědomě i nevědomě páchá jen těžce vyrovnatelné škody. A pokud jeho 

invektivy „dosedají“ na výroky, které zná žák, žákyně z rodiny, například 

od ″bojujícího″, případně nezralého otce, přidávají se také vrstevníci, nelze se divit, 

že jde o statisticky významné období vzniku mentální anorexie, dětských sebevražd, 

útěků z domu apod.. 

 Naopak výhodou důrazu na slyšené je možnost sdělovat vhodnou formou 

podstatná fakta, nabízet příměry, vést žáky a žákyně poslechem příběhů. Především 

v naukách lze využít jejich identifikační tendence s důrazem na slyšené, i 

matematiku, fyziku lze přiblížit žákům tohoto období znalostí a prezentací příběhů 

zasahujících jejich věkové a identifikační pásmo, související s oborem, objevem 

zákonů a další. 
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Období kolem 14 let (8. třída ZŠ)  

 Je velmi syceno tendencí, kterou lze vyjádřit větou: „Chci, co cítím, jen to 

neumím jasně pojmenovat.“ Tím je zahájena závěrečná fáze procesu sebeakceptace, 

hledání sebe sama. Často neobjektivní hyperkritický přístup se střídá s přístupem 

zcela nekritickým. Učitel by měl být obeznámen s módními trendy tohoto věkového 

období, rozhodně se jim nevysmívat, při korekci dbát na dojem volby u žáků. Vnější 

formy, jako je oblečení, mobilní telefon, znalosti v určitých oblastech, jsou zásadní 

pro identifikaci sebe sama u čtrnáctiletých. Uniformita (móda) jim dává dojem 

bezpečí, „patření někam″. Je naivní očekávat u osmáka orientujícího se na 

skateboard jedničky – této orientaci odpovídá žargon, oděv i školní známky na úrovni 

trojek, nejlépe dvojek, spíše však dostatečných. Učitel osmé třídy by měl být 

orientován v časopisech určených této věkové skupině, neztrapňovat se pokusy ″být 

in″ používáním slangových výrazů, které tato věková skupina již dávno nepoužívá. 

Zároveň je velmi významné, aby profesionální pedagog přikládal důraz na obsah 

sděleného, nikoliv na formu, která je často pro dospělé na hranici sociální únosnosti. 

Formou se nelze nezabývat – nikoliv však primárně. Zbytečné sankce vedou u žáků 

k nepochopení, bojkotu celého předmětu, který učitel reprezentuje.  

Stále je třeba mít na paměti ono „chci, co cítím, a nevím co″, uvědomovat si, 

že mnohý projev žáka osmé třídy je pouze snahou ubránit se tlaku vlastních emocí. 

Často jsou laiky nazýváni „cyniky″ a podobně – bez znalosti podstaty jejich chování a 

jednání tomuto označení může jejich projev odpovídat. Má proto velký význam 

sdělovat žákům osmých tříd, že jimi používaná forma projevu je pouhou obranou, že 

je chápeme, rozumíme jim a držíme palce, aby ji nemuseli tolik používat. 

 

15 let věku (9. třída ZŠ) 

 Teprve v patnácti letech je u člověka naplněn obsah slov „smím a nesmím“. Až 

v deváté třídě je žák schopen prožívat obsah zakázaného, nedoporučovaného. Podle 

příkladu z úvodu kapitoly teprve nyní zná nejen výraz „teorie relativity″, ale také její 

obsah.  

 Pro učitele z tohoto faktu vyplývá, že nyní je možné nabízet žákům alternativy 

možných důsledků – a dokáží je vnitřně přijmout, představit si. Ukončuje se první 

část osobní profilace, proces pochopení sebe sama i s rolemi a důsledky, které 

přinášejí v širší společnosti. Je zcela adekvátní, pokud učitel vede dialog s žákem 

deváté třídy jako s dospělým, pozvedá jej k dospělé komunikační rovině, nesnaží se 

udržet si autoritu ponižováním a sankcemi, které tomuto věku dávno neodpovídají. Je 

třeba žákům projevovat úctu – to je prvek, který má nejvyšší motivační účinky, 

stejně jako občasný přechod dialogu až k „partnerské úrovni″, kdy učitel může 

sdělovat úseky svého životního příběhu, svých nezdarů a jejich dopadů. Účinnost 

takového přístupu bývá u vyspělého žáka mimořádná. 
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 Praktická aplikace předmětu – úkoly, činnosti 

1. Zjistěte: 

 jaké jsou úkoly třídního učitele (i administrativní), 

 jaké jsou úkoly vyplývající pro učitele z BOZP (dohled nad žáky, úrazy, 

počty žáků na specializované akce), 

 specifika vnitřního a školního řádu, 

 kdo je oprávněn nahlížet do školních dokumentů (třídní knihy, výkazy, 

matrika, katalogové listy), 

 způsob poznávání žáků třídním učitelem, 

 pravidla řešení konfliktů a problémů – např. velkým problémem je absence 

žáků, 

 podpora začínající třídního učitele – ředitel a vedení školy, uvádějící učitel, 

metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, 

 možnosti dalšího růstu – kde se může vzdělávat, jaké zdroje mu doporučit. 

Informační zdroje: 

 rozhovor se zástupcem ředitele, s učiteli, 

 záměrné pozorování „života“ ve škole, 

 osobní účast: při dohledu, při učitelově přípravu na výuku v kabinetu, při 

setkávání s rodiči, při administrativních úkolech třídního učitele, 

 uvedené normy a pedagogické dokumenty. 

Technika zjišťování: 

 studium dokumentů, 

 rozhovory, 

 pozorování. 

 

2. Zmapujte jednu vyučovací třídu a vytvořte vlastní role třídy, které jste vypozorovali 

a uveďte vlastní hodnocení, zda příslušní vyučující znají normy a konformitu této 

skupiny žáků a umí s nimi pracovat. 

3. Zdůvodněte mimoškolní aktivity, které žákům zprostředkovává škola, a navrhněte 

inovaci těchto aktivit. 

4. Proveďte s žáky jedné třídy sondu o organizaci výuky v hodinách. (Jaké učební 

činnosti chtějí během hodin provádět, jak by mělo být rozmístěno zařízení výuky, 

jaké pravidelné úkoly se ode mne očekávají, jakých pravidel chování a pracovních 

postupů bude třeba, aby žáci nevyrušovali). Tento mini výzkum zpracujte. 

5. Vyhledejte z jedné třídy žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a popište 

speciální přístup učitele k těmto žákům. Okomentujte vlastním stanoviskem a popište 

tuto inkluzi. 

6. Popište vedení třídních schůzek, organizaci výletů. 
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7. Analyzujte školu, na které vykonáváte Stáž 2: 

 učitele školy (genderové, věkové a jiné rozdíly, spolupráce pedagogického 

sboru), 

 žáky školy (počet, geografické začlenění žáků), 

 systém matriky (kdo jí vede, kompetenční prvky, zásah třídních učitelů), 

 povinnou dokumentaci (její vedení – elektronicky, písemně, které 

dokumenty škola vyžaduje jako povinné), 

 spolupráce s rodiči (cesty, možnosti, realizace), 

 zvláštnosti zařazené do ŠVP obecně, 

 zvláštnosti zařazené do ŠVP ve Vašem předmětu.  

 

 Kontrolní otázky 

 Setkali jste se během této stáže s něčím nečekaným, co Vás zaujalo, 

překvapilo?  

 Specifikujte krátce tyto pocity: 

 Jaká byla Vaše role v této situaci? 

 Poučili jste se? 

 Jaké pocity Vás naplňují po ukončení stáží? 

 Naplnila Vaše očekávání?  

 Které úkoly jste nesplnili a proč? 

 Co se Vám nejvíce podařilo? 

 Získali jste představu o vlastní realizaci v roli učitele? 

 Zaujal Vás některý učitel tak, že se Vám stal modelem? 

 

 Souhrn 

 

Můžeme říci, že poslední výzkumy úrovně zralosti žáků v jednotlivých třídách základní 

školy potvrzují teorie uváděné vývojovou psychologií. Pochopitelně zde uváděná 

období jsou statistická, průměrná. Čím méně vyzrálý jedinec je, tím více lze očekávat 

pokles v pásmu věku. U speciálních škol minimálně o jedno, spíše dvě věková pásma. 

V každém případě však znalost a aplikace poznatků může přispět ke zkvalitnění 

interakce mezi učitelem a žákem. 

 Fakt, že současná základní škola nebaví ani žáky s výborným prospěchem, je 

alarmující, dává jasně najevo, že zásadní cestou je změna přístupu učitele, změna 

umocňující jeho přirozenou autoritu, protože autorita funkce rychle klesá. Učitel jako 

zdroj informací je nahraditelný jinými formami. Není však nahraditelný jako člověk, 

jako pedagog-profesionál, který chápe potřeby žáků v jednotlivých obdobích a umí 

s nimi zacházet i koncepčně vést výuku.           
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Závěr 

 

 

Problematika pedagogické přípravy budoucích učitelů je v několika posledních 

desetiletích předmětem mnoha odborných diskuzí. Pregraduální učitelské studium 

patří bezesporu k první významné etapě přípravy učitelů na svou profesi. Otázky 

pedagogické praxe nelze řešit jako otázky osamocené, vždy je třeba je chápat jako 

propojené otázky teorie a praxe ve výchově budoucího učitele. Pedagogická praxe 

musí sloužit jako spojovací článek mezi teoretickou výukou studentů a jejich budoucí 

samostatnou tvůrčí prací ve škole. Musí být realizací přípravy studentů k jejich přímé 

činnosti učitele ve škole, ve výchovně vzdělávacím procesu. Systém pedagogických 

praxí by měl vybavit budoucí učitele určitým komplexem dovedností k tvořivému 

uskutečňování všech úkolů v jejich budoucí učitelské práci. V průběhu pedagogické 

praxe probíhá proces formování základních profesionálních dovedností a návyků. 

Plnění úkolů pro praktické činnosti v systému pedagogických praxí je možno 

formulovat jako postupné osvojování pedagogických kompetencí (resp. klíčových 

profesionálních kompetencí). 

Při sestavování schématu základních úkolů a činností studentů a na základě 

analýzy přístupů ke klíčovým dovednostem učitelů lze vyčlenit profesní kompetence 

k osvojení v průběhu pedagogických praxí. 

Kompetence projektové – kurikulární úprava učiva, využití tematického plánu, 

didaktická transformace učiva do jednotlivých vyučovacích hodin, zpracování plánu 

vyučovací hodiny, vypracování podrobného plánu na vyučovací jednotku, příprava 

výukového projektu, stanovení konkrétního vyučovacího cíle vyučovací jednotky, 

provést didaktickou analýzu učiva, dovednost vybrat efektivní metody adekvátní 

učebním stylům žáků určit správnou strategii postupu ve vyučovací jednotce aj.) 

Kompetence komunikativní – umět komunikovat s kolektivem třídy, jednotlivě 

s každým žákem, umět reagovat na individuální zvláštnosti dětí, vést různé druhy 

rozhovorů se žáky, umět vytvářet a realizovat pozitivní klima třídy aj.  

Kompetence organizační a řídící (třídně manažerské) – realizace vyučovacích 

jednotek různých typů, aktivizovat všechny žáky ve výuce, reagovat na individuální 

potřeby žáků, zajistit kázeň ve třídě, vedení školní dokumentace.  

Kompetence diagnostické – průběžná diagnóza průběhu výuky, diferenciace 

a integrace, individuální potřeby žáků, žáci talentovaní i zaostávající, dovednost 

různých druhů a způsobů klasifikace, diagnostiky písemných prací žáků aj. 

Kompetence reflektivní – dovednost řízeného pozorování, stanovení klimatu 

třídy, tvorba sociogramu, dovednost analýzy vyučovací hodiny, její záznam, 

dovednost reflexe a sebereflexe, sebehodnocení vlastní činnosti. 
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Vedení pedagogického deníku vede k vytváření sebereflektivních 

dovedností budoucího učitele. Umožňuje nastartování procesu sebereflexe, vyvolání 

zájmu studenta poznat některé aspekty své pedagogické činnosti, jedná se o vlastní 

pedagogickou činnost studenta a její zápis do pedagogického deníku. Součástí deníku 

je shromažďování a uspořádávání sebereflexí o detailech reflektované pedagogické 

činnosti, provedení analýzy a hodnocení vlastní pedagogické činnosti nebo 

pozorované činnosti, návrh změny vlastní pedagogické činnosti nebo pozorované 

činnosti a pojmenování toho, co je nutné pro zdokonalení své pedagogické činnosti. 
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Přílohy 

 

POZOROVACÍ ARCH Č. 1 

Datum: ………………… 

Vyučující: ……………………………………………………………………………………………. 

Název školy: ……………………………………………………………………………………….. 

Třída: ……………………………... Počet žáků ve třídě: ……………………...  

Vyuč. hodina v rozvrhu: ……. 

Předmět: ………………………………………………………………………………………........ 

Téma vyučovací hodiny: ……………………………………………………………………….. 

 

 

CÍLE VYUČOVACÍ HODINY A JEJICH PLNĚNÍ 

1. Jaký byl vzdělávací cíl vyučovací hodiny? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

2. Obeznámil učitel žáky s cílem hodiny? Ano/Ne* (* nehodící se škrtněte) 

3. Kdy to udělal? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

4. Byl cíl hodiny formulovaný konkrétně a jasně?     

Ano/Ne* (* nehodící se škrtněte) 

5. Myslíte si, že byl splnitelný?   Ano/Ne* (* nehodící se škrtněte) 

6. Uveďte, proč si to myslíte. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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7. Jaké metody a formy práce použil učitel pro dosažení cílů hodiny? 

Metoda Forma  Reakce žáků 

např. Vysvětlení učiva Monolog učitele Žáci nedávali pozor, nudili se. 

      

      

      

      

      

 

8. Byl zvolený vhodný postup pro dosažení cíle?  

Ano/Ne* (* nehodící se škrtněte) 

 

9. Na základě čeho si myslíte, že ano či ne? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….................................................. 

10. Jakým způsobem prověřil učitel dosáhnutí cíle? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………................................................ 

11. Jak byste vy zjistili, zda byl vyučovací cíl dosažen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

12. Co se mi na hodině nejvíce líbilo, resp. co mě zaujalo, co se mi nelíbilo, co bych 

udělal jinak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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  POZOROVACÍ ARCH Č. 2 

Datum: ………………… 

Vyučující: ………………………………………………………………………………………… 

Název školy: …………………………………………………………………………………… 

Třída: …………….. Počet žáků ve třídě: ……………………...  

Vyuč. hodina v rozvrhu: ………………………………….. 

Předmět: ………………………………………………………………………………………... 

Téma vyučovací hodiny: ……………………………………………………………………….. 

 

METODY A FORMY PRÁCE 

1. Jaké metody (pracovní postupy) práce použil učitel? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

2. Byli použité metody přiměřené věku, zájmům žáků, cílu hodiny? 

       Ano/Ne* (* nehodící se škrtněte) 

3. Vysvětlete, proč si to myslíte? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

4. Na kterou z použitých metod žáci nejlépe reagovali? Popište jakým způsobem. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

5. Která z použitých metod zaujala žáky nejméně? Popište, jakou metodu byste 

v daném případě použili Vy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

6. Která z forem práce žáky nejvíce aktivizovala? 
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…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

7. Měli žáci v hodině možnost pracovat i samostatně a tvořivě, nebo byla práce žáků 

striktně řízená a kontrolovaná učitelem? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

8. Jak pracoval učitel se žáky? 

Použité formy práce 

Ano / 

Ne Činnost žáků (co dělali) 

individuálně     

ve dvojicích     

ve skupinách     

frontálně s celou třídou     

jiné (uveďte)     

      

      

      

      

 

9. Reagoval učitel na podněty žáků při organizaci práce v hodině? Jakým způsobem? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

10. Co se mi na hodině nejvíce líbilo, resp. co mě zaujalo, co se mi nelíbilo, co bych 

udělal jinak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

POZOROVACÍ ARCH Č. 3 
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Datum: ………………… 

Vyučující: ………………………………………………………………………………………… 

Název školy: …………………………………………………………………………………… 

Třída: …………….. Počet žáků ve třídě: ………………………  

Vyuč. hodina v rozvrhu: ………………………………………………………. 

Předmět: ………………………………………………………………………………………... 

Téma vyučovací hodiny: ……………………………………………………………………….. 

 

PREZENTACE NOVÉHO UČIVA 

1. Jak učitel prezentoval nové učivo? Jak byl do prezentace zapojen učitel a jakou roli 

měli žáci? 

Způsob prezentace 

Ano / 

Ne 

Reakce žáků (pochopení, vnímání učiva, 

činnost žáků apod.) 

monologický výklad 

učitele     

dialog učitele se žáky s 

navázáním na už 

osvojené učivo     

řešení problému     

forma otázek a 

odpovědí     

uvedení příkladů a 

dedukování pravidla     

uvedení pravidla a 

jeho aplikace na 

příklady     

jiné (uveďte):     

      

      

      

 

2. Čím zaujal učitel žáky při vysvětlování nového učiva? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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3. Jaké učební pomůcky a didaktickou techniku použil učitel na prezentaci nového 

učiva, za jakým účelem a s jakou odezvou u žáků? 

Pomůcka / Didaktická 

technika Účel použití Odezva u žáků 

      

      

      

      

      

 

4. Dostali žáci možnost zapojit se do prezentace a reagovat na nové učivo? Jakým 

způsobem (např. ptali se, odpovídali na otázky, uváděli příklady, použili pravidla, 

řešili problémy)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

5. Pochopili žáci nové učivo?   Ano/Ne* (* nehodící se škrtněte) 

6. Na základě čeho tak usuzujete? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

7. Jakým způsobem prověřil učitel pochopení učiva? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….... 

8. Působila prezentace nového učiva přesvědčivě? Co byste udělili jinak, kdyby jste 

toto učivo měli prezentovat žákům Vy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

9. Co se mi na hodině nejvíce líbilo, resp. co mě zaujalo, nelíbilo a co bych udělal 

jinak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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POZOROVACÍ ARCH Č. 4 

Datum: ………………… 

Vyučující: ……………………………………………………………………………………….. 

Název školy: …………………………………………………………………………………… 

Třída: …………….. Počet žáků ve třídě: ………………………  

Vyuč. hodina v rozvrhu: …………………………………………… 

Předmět: ………………………………………………………………………………………... 

Téma vyučovací hodiny: ……………………………………………………………………….. 

 

KONTROLA A HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

1. Kontroloval učitel dosažení vyučovacích cílů v hodině?  

       Ano/Ne* (* nehodící se škrtněte) 

2. Jak si ověřoval jejich dosažení? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

3. Využil učitel vzájemnou kontrolu žáků? Ano/Ne* (* nehodící se škrtněte) 

4. Při jakých činnostech? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

5. Používal učitel hodnocení žáků jako pozitivní motivační prvek? 

       Ano/Ne* (* nehodící se škrtněte) 

6. V čem se to projevovalo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

7. Hodnotil učitel žáky výlučně individuálně, nebo i za práci ve dvojicích, resp. ve 

skupinách? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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8. Zohledňoval učitel při hodnocení žáků jejich individuální osobitost/ specifické 

projevy?      Ano/Ne* (* nehodící se škrtněte) 

9. Jak se to projevovalo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

10. Jak učitel žáky hodnotil? 

Jakým 

způsobem 

Při jakých 

činnostech? 

Citujte výroky 

učitele 

Poznámka (Bylo 

hodnocení 

objektivní, 

de/motivující,…) 

slovně       

známkou       

jinak (uveďte 

jak):       

 

11. Věděli žáci jak a za co budou při zkoušení hodnoceni? 

       Ano/Ne* (* nehodící se škrtněte) 

12. Uveďte příklad za jaký výkon a jakou známkou byl žák hodnocený? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

13. Byl učitel při hodnocení spravedlivý a objektivní, nebo nespravedlivý a 

předpojatý? Proč si to myslíte? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

14. Co se mi na hodině nejvíce líbilo, resp. co mě zaujalo, co se mi nelíbili, co bych 

udělal jinak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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POZOROVACÍ ARCH Č. 5 

Datum: ………………… 

Vyučující: ………………………………………………………………………………………. 

Název školy: …………………………………………………………………………………… 

Třída: …………….. Počet žáků ve třídě: ………………………  

Vyuč. hodina v rozvrhu: ………………………….… 

Předmět: ………………………………………………………………………………………... 

Téma vyučovací hodiny: ……………………………………………………………………….. 

 

PRÁCE S UČEBNICÍ 

1. Využíval učitel v hodině učebnici? Napište jakou. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

2. Využíval učitel v hodině i jiné tištěné materiály? Uveďte jaké. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

3. Držel se učitel striktně jen toho, co je v učebnici, nebo materiál v učebnici tvořivě 

přizpůsoboval (věku žáků, aktuálnosti a důležitosti tématu nebo vědeckého poznání, 

zájmu žáků,…)? Konkretizujte. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

4. Zdálo se Vám, že by bylo bývalo vhodné, kdyby učitel přinesl na hodinu i jiné 

materiály? Jaké a proč? K čemu by to přispělo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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5. Zdálo se Vám, že žáci s učebnicí pracují rádi nebo neradi? Projevovali o práci 

s učebnicí zájem? Uveďte, proč si to myslíte.  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

6. Na jaké účely použil učitel se žáky učebnici? Bylo to nevyhnutelné, proč? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

7. Využíval učitel učebnici i na samostatnou práci žáků? Co dělali žáci v takovém 

případě? Potřebovali při tom pomoc učitele, v čem? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

8. Přispělo použití učebnice k dosáhnutí vyučovacího cíle? 

        Ano/Ne* (* nehodící se škrtněte) 

9. Jakým způsobem? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

10. Co se mi na hodině nejvíce líbilo, resp. co mě zaujalo, co se mi nelíbili, co bych 

udělal jinak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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POZOROVACÍ ARCH Č. 6 

Datum: ………………… 

Vyučující: ………………………………………………………………………………………… 

Název školy: …………………………………………………………………………………… 

Třída: …………….. Počet žáků ve třídě: ………………………  

Vyuč. hodina v rozvrhu: ………………………………………………..… 

Předmět: ………………………………………………………………………………………... 

Téma vyučovací hodiny: ……………………………………………………………………….. 

 

PRÁCE S UČEBNÍMI POMŮCKAMI A DIDAKTICKOU TECHNIKOU 

1. Jaké pomůcky a didaktickou techniku, v které fázi vyučovací hodiny a za jakým 

účelem učitel použil? 

Použitá pomůcka - 

didaktická technika 

V které části hodiny - 

při jakých činnostech 

Účel použití pomůcky - 

didaktické techniky 

      

      

      

      

      

 

2. Které z použitých učebních pomůcek/ názorných materiálů byly: 

 - součástí učebnice: …………………………………………………………………….. 

 - připravené učitelem: ………………………………………………………………….. 

 - připravené žáky: ………………………………………………………………………. 

 - jiné (uveďte): ……………………………….…………………………………………. 

3. Které z použitých učebních pomůcek/ názorných materiálů měli k dispozici: 

 - každý žák pro sebe: …………………………………………………………………… 

 - dvojice žáků: ………………………………………………………………………….. 

 - skupiny žáků: …………………………………………………………………………. 

 - žáci jako celá třída: …………………………………………………………………… 
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4. Formuloval učitel žákům dostatečně jasně své pokyny, jak mají učební pomůcku 

použít? Porozuměli pokynům všichni žáci, nebo vznikli nějaké nejasnosti? Jaké? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

 

5. Byl splněn účel použití jednotlivých pomůcek? Pokud ne, jakou učební pomůcku 

byste v dané situaci použili Vy a proč? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

6. Projevil učitel adekvátně zručnost při používání didaktické techniky, nebo měl 

s jejím použitím problémy? Jaké? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

7. Co se mi na hodině nejvíce líbilo, resp. co mě zaujalo, co se mi nelíbilo, co bych 

udělal jinak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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POZOROVACÍ ARCH Č. 7 

Datum: ………………… 

Vyučující: ……………………………………………………………………………………….. 

Název školy: …………………………………………………………………………………… 

Třída: …………….. Počet žáků ve třídě: ………………………  

Vyuč. hodina v rozvrhu: ……………………………………………………… 

Předmět: ………………………………………………………………………………………... 

Téma vyučovací hodiny: ……………………………………………………………………….. 

 

OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKA UČITELE 

1. Projevoval se učitel v hodině jako (zakroužkujte): 

flegmatik – sangvinik – cholerik – melancholik - neumíte posoudit 

2. Jak ovlivňoval typ temperamentu učitele na žáky? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

3. Které charakterové vlastnosti jste pozorovali v jednání učitele, v čem se projevily a 

jak na ně reagovali žáci? 

Např. (ne)spravedlnost, povýšenost, arogance, přátelskost, agresívnost, tolerantnost, 

odstup od žáků, náladovost, flexibilita, smysl pro humor, ochota pomoci, přísnost, 

dominance, konzervativnost, (ne)důslednost, chaotičnost, pedantnost, empatie, 

vynalézavost,… 

 

Vlastnost V čem se projevila u učitele Reakce žáků na učitele 
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4. Měl učitel tendenci přistupovat k žákům spíše pozitivně nebo negativně? V čem se 

to projevovalo? 

- pozitivně: 

……………………………………………………………...................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 

- negativně: 

……………………………………………………………...................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 

5. Nastala ve třídě situace, kdy učitel reagoval na chování nebo výkon žáků 

negativně? Popište danou situaci a uveďte, jak byste ji řešili Vy.  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

6. Měli jste při hodině dojem, že učitel, kterého jste pozorovali, patří spíše do skupiny 

„tradicionalistů“ (=používá klasické formy a metody edukace) nebo 

„experimentátory“ (=využívá netradiční formy a metody práce se žáky a používá 

netradiční učební materiály)? Uveďte příklady těchto projevů učitele.  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

7. Měl učitel u žáků respekt? Jak ho učitel dosahoval a čím se respekt žáků 

projevoval? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

8. Co se mi na hodině nejvíce líbilo, resp. co mě zaujalo, co se mi nelíbilo, co bych 

udělal jinak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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POZOROVACÍ ARCH Č. 8 

Datum: ………………… 

Vyučující: ………………………………………………………………………………………… 

Název školy: …………………………………………………………………………………… 

Třída: …………….. Počet žáků ve třídě: ………………………  

Vyuč. hodina v rozvrhu: ……………………………………………………………………. 

Předmět: ………………………………………………………………………………………... 

Téma vyučovací hodiny: ……………………………………………………………………….. 

  

VYSTUPOVÁNÍ UČITELE VE TŘÍDĚ A JEHO KOMUNIKACE SE ŽÁKY 

1. Vystupoval učitel ve třídě spíše autoritativně nebo demokraticky? V čem se to 

projevovalo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

2. Znal učitel všechny žáky jménem? Jak je oslovoval? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

3. Zapojil učitel do činnosti všechny žáky rovnoměrně, nebo upřednostňoval některé 

(co se hlásili, co seděli v prvních lavicích apod.)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

4. Chválil/ káral učitel žáky? Citujte výroky učitele. 

Učitel Způsob Důvod 

chválil 

žáky     

      

      

káral 

žáky     

      

      

 

5. Do jaké míry a na co využíval učitel při hodině intonaci hlasu, gesta, mimiku a 

pohyb ve třídě? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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6. Řečový projev učitele byl: 

 - zřetelně artikulovaný   Ano/Ne* (* nehodící se škrtněte) 

 - přiměřeně hlasitý a dobře slyšitelný pro všechny žáky 

       Ano/Ne* (* nehodící se škrtněte) 

 - srozumitelný pro pochopení  Ano/Ne* (* nehodící se škrtněte) 

 - jasně stylizovaný, myšlenky a pokyny pro žáky byly jasně formulované 

       Ano/Ne* (* nehodící se škrtněte) 

7. Působila gesta, mimika a pohyb učitele ve třídě podpůrně nebo rušivě? Uveďte 

příklad. 

 - podpůrně: …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 - rušivě: ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

8. Zaujal učitel žáky svým řečovým projevem? Proč si to myslíte? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

9. Iniciovali žáci komunikaci s učitelem? Za jakým účelem? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

10. Jak byste hodnotili správnost řečového projevu učitele? 

 - jazykovou: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 - věcnou (terminologickou): 

.................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………. 

11. Všimli jste si, že by měl učitel jisté řečové zlozvyky (časté používání některého 

slova, přestylizovávání vět, opakování toho samého výrazu apod.)? Uveďte příklady.  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

12. Co se mi na hodině nejvíce líbilo, resp. co mě zaujalo, co se mi nelíbilo, co bych 

udělal jinak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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POZOROVACÍ ARCH Č. 9 

Datum: ………………… 

Vyučující: ………………………………………………………………………………………. 

Název školy: …………………………………………………………………………………… 

Třída: …………….. Počet žáků ve třídě: ………………………  

Vyuč. hodina v rozvrhu: ……………………………………………….. 

Předmět: ………………………………………………………………………………………... 

Téma vyučovací hodiny: ……………………………………………………………………….. 

 

PROFESNÍ ZRUČNOST UČITELE 

1. Měli jste dojem, že učitel uměl práci žáků v hodině dobře organizovat? V čem se to 

projevovalo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

2. Byli všichni žáci zapojení do práce při hodině, nebo někteří unikali pozornosti 

učitele (pokud ano, kteří)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

3. Navazovali jednotlivé fáze hodiny na sebe? Byla v jejich sledu logika, nebo působil 

postup učitele při hodině chaoticky? Vysvětlete proč jste měli takový dojem. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

4. Bylo časové rozvrhnutí hodiny relevantní dílčím cílům jednotlivých fází? Proč si to 

myslíte, resp. jak byste postupovali Vy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

5. Dařilo se učiteli žáky kromě vzdělávání také vychovávat? Jak to dělal? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

6. Využíval učitel ve výuce i mezipředmětové vztahy? Napište příklady, které jste 

zpozorovali.  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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7. Měli jste dojem, že učitel při hodině svou předmětovou odbornost pouze 

demonstroval, nebo ji uměl žákům relevantně předat? Uveďte, jak se to projevovalo. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

8. Zdálo se Vám, že učitel svoje žáky dobře zná a uplatňuje k nim individuální přístup 

podle jejich schopností? Uveďte, komu se věnoval a jak to dělal. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

9. Byla odborná komunikace učitele se žáky na přiměřené terminologické úrovni a 

vyžadoval ji i od žáků? Uveďte příklady (pozitivní i negativní) této komunikace, které 

jste postřehli. 

 - pozitivní: ………………………..…………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 - negativní: …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

10. Použil učitel po dobu hodiny písemný záznam na tabuli? Jak byste tento záznam 

charakterizovali z hlediska věcnosti a úpravy? 

 - věcnost: ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………... 

 - úprava: ………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………...………………………

……………………………………………………………………………... 

11. Byl záznam na tabuli žákům ze strany učitele komentovaný? Napište jak a kdy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

12. Co se mi na hodině nejvíce líbilo, resp. co mě zaujalo, co mi nelíbilo, co bych 

udělal jinak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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POZOROVACÍ ARCH Č. 10 

Datum: ………………… 

Vyučující: ……………………………………………………………………………………….. 

Název školy: …………………………………………………………………………………… 

Třída: …………….. Počet žáků ve třídě: ………………………  

Vyuč. hodina v rozvrhu: ……………………………………………………………………. 

Předmět: ………………………………………………………………………………………... 

Téma vyučovací hodiny: ……………………………………………………………………….. 

 

SOCIÁLNÍ VZTAHY ŽÁKŮ VE TŘÍDĚ 

1. Jakým způsobem působili žáci ve třídě jako celek (soudržně, nejednotně, aktivně, 

pasivně apod.)? Na základě čeho tak usuzujete? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

2. Zpozorovali jste, že se ve třídě vytváří skupinky žáků? Pokud ano, popište jaké. 

Proč si to myslíte? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

3. Žáci seděli ve třídě (zakroužkujte): 

 - v lavicích po dvou, v řadách za sebou – v lavicích uspořádaných do tvaru U – 

ve skupinkách – uspořádání žáků se dobu hodiny měnilo (uveďte jak: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………..............)  

– jiné (uveďte: …………………………………………………………………….......... 

………………………………………………………………………………………………...………………………

…………………………………………………………………………….)  

4. Vyskytovaly se ve třídě dominantní (vůdcovské) typy žáků? Jak se projevovaly? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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5. Upřednostňoval učitel dominantní žáky? Jak se to projevovalo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

6. Vyskytovali se ve třídě i problémoví žáci (vědomostní, chováním apod.)? Pokud 

ano, na základě čeho tak usuzujete? Jaké byly jejich projevy? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

7. Zapojil učitel do práce i problémové žáky? Pokud ano, jakým způsobem? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

8. Vztahy mezi žáky byly (zakroužkujte): 

 - přátelské – konkurenční – nevraživé – chladné – jiné 

(uveďte:…………………………………………………………………………………………..…) 

9. Co se mi na hodině nejvíce líbilo, resp. co mě zaujalo, co se mi nelíbilo, co bych 

udělal jinak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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POZOROVACÍ ARCH Č. 11 

Datum: ………………… 

Vyučující: ……………………………………………………………………………………….. 

Název školy: …………………………………………………………………………………… 

Třída: …………….. Počet žáků ve třídě: ………………………  

Vyuč. hodina v rozvrhu: ……………………………………………………………………… 

Předmět: ………………………………………………………………………………………... 

Téma vyučovací hodiny: ……………………………………………………………………….. 

 

AKTIVITA ŽÁKŮ 

1. Jakým dojmem působila skupina/ třída jako celek (aktivně, pasivně apod.)? 

Zdůvodněte svůj názor. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

2. Jak často vycházela aktivita při vyučování (vyznačte na škále, kdy znamená 

1=často; 2=zřídka; 3=nikdy) 

   - z iniciativy žáků: ........ 

   - z iniciativy učitele: ……….  

3. Při jakých činnostech převládala v hodině: 

 - aktivita učitele: ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 - aktivita žáka: ………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 - učitel i žák byli stejně aktivní: ………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

4. Při jakých činnostech pracovali žáci převážně: 

 - individuálně:…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 - ve dvojicích: …………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 - ve skupinách: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 - jinak (uveďte jak): ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

5. Přistupoval učitel k žákům diferencovaně? Jak se to projevovalo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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6. Jak žáci pracovali ve skupinách, řešili diferencované úlohy? Jaké? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

7. Jak reagovali žáci na otázky učitele (zakroužkujte)? 

 - spontánně – až po vyvolání – doplňovali se navzájem – jinak (uveďte jak: 

...……….. 

………………………………………………………………………………………………….) 

8. Umožnil vyučující žákům prezentovat výsledky jejich práce? Jakým způsobem? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

9. Jaký způsobem se projevovala případná nepozornost žáků? V kterých fázích 

hodiny to bylo? 

 - dívali se z okna: ………………………………………………………………………. 

 - pouze se tvářili, že dávají pozor: ……………………………………………………... 

 - kreslili si: ……………………………………………………………………………... 

 - četli si: ………………………………………………………………………………… 

 - bavili se se spolužákem: ……….……………………………………………………… 

 - jinak (uveďte jak: ………….………………………………………………………….. 

 ...………………………………………………………………………………………) 

10. Žáci se hlásili (zakroužkujte): 

 - když věděli – když nevěděli – vždy – nikdy. 

11. Kladli žáci doplňující otázky k danému tématu? Kteří žáci se ptali? Byli to 

převážně dominantní žáci nebo i jiní? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

12. Co se mi na hodině nejvíce líbilo, resp. co mě zaujalo, co se mi nelíbilo, co bych 

udělal jinak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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POZOROVACÍ ARCH Č. 12 

Datum: ………………… 

Vyučující: ……………………………………………………………………………………….. 

Název školy: …………………………………………………………………………………… 

Třída: …………….. Počet žáků ve třídě: ………………………  

Vyuč. hodina v rozvrhu: …………………….… 

Předmět: ………………………………………………………………………………………... 

Téma vyučovací hodiny: ……………………………………………………………………….. 

 

ATMOSFÉRA VE TŘÍDĚ 

1. Byla ve třídě přátelská a tvořivá atmosféra? Jak se to projevovalo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

2. Byla ve třídě napjatá atmosféra? Převládal (ne)zájem? Jak se to projevovalo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

3. Vyskytovaly se ve třídě rušivé momenty? Pokud ano, jakého byly charakteru? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

4. Vyskytla se v hodině úsměvná situace? Pokud ano, jak ovlivnila průběh hodiny? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

5. Vyskytly se v hodině nepředvídatelné problémy? Pokud ano, jak je vyučující 

vyřešil? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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6. Do jaké míry ovlivnila atmosféra ve třídě průběh vyučovací hodiny? (Škála 

označuje míru ovlivnění: 1=velmi; 2=málo; 3=vůbec.)  

 - atmosféra přátelská: ….. 

 - atmosféra uvolněná: ….. 

 - atmosféra napjatá: …. 

 - jiná (uveďte: …………………………………………………………………………) 

7. Co se mi na hodině nejvíce líbilo, resp. co mě zaujalo, co se mi nelíbilo, co bych 

udělal jinak? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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Příloha č. 13 Formulář hodnocení oborového didaktika PGPRAXE 3 

 

Hodnocení oborového didaktika - PGPRAXE 3 

  Student 

Jméno a příjmení:             

Aprobační předmět 1:             

Aprobační předmět 2:             

ID studenta:             

  Oborový didaktik 

Jméno a příjmení:             

Aprobační předmět:             

Vyjádření oborového 
didaktik: 

            

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

            

Udělení zápočtu: * Ano Ne 

Podpis oborového didaktika, 
datum: 

          

  
   

  

          

* hodící se označte 
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Příloha č. 14 Třídní kniha (seznam žáků) 
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Příloha č. 15  Třídní kniha (pracovní program) 
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Příloha č. 16  Záznam zájmového útvaru nebo volitelného předmětu 

 

Příloha č. 17  Třídní výkaz 
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Příloha č. 18 SW program „Bakalář“: Jak pracovat s katalogovým listem? 

Katalogový list si lze vytisknout následovně. 
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Příloha č. 19 SW program „Bakalář“: Jak pracovat s Knihou úrazů? 
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Příloha č. 20 Posuzovací škála pro hodnocení učitele žáky 

 

Třída: 

Jméno učitele: 

Předmět, který vyučuje: 

 

Tento dotazník je anonymní (nepodepisujte se); Vaše odpovědí jsou cenné a mohou 

sloužit k zlepšení výuky. Neraďte se se spolužáky, protože mohou mít jiné názory. 

 

Každá otázka popisuje či charakterizuje práci vyučujícího. Text si pozorně přečtěte 

a zvolte tu odpověď, která je podle Vašeho názoru nejvýstižnější.  

 

 

 

1 

Velmi přesný popis 

2 

Dost přesný popis 

3 

Průměrně přesný popis 

4 

Dost nepřesný 

popis 

 

5 

Velmi nepřesný 

popis 

 

 

zakroužkujte hodnocení 

 

 

1 Učitel(ka), vyučuje svůj předmět s nadšením 1 2 3 4 5 

2 Učitel(ka), dovede svým výkladem zaujmout 1 2 3 4 5 

3 Učitel(ka) vysvětluje učivo jasně a srozumitelně 1 2 3 4 5 

4 Učitel(ka), používá názorné příklady, kterými předmět snáze pochopím 1 2 3 4 5 

5 Učitel(ka), podporuje ve výuce dotazování, dává prostor pro naše názory 1 2 3 4 5 

6 Učitel(ka), se k nám jako k žákům chová velmi dobře, jedná s námi slušně 1 2 3 4 5 

7 Způsoby hodnocení naší práce jsou vhodné a spravedlivé  1 2 3 4 5 

8 
Důsledně vyžaduje plnění studijních povinností (žák. knížka, pracovní oděv, 

domácí úkoly) 
1 2 3 4 5 

9 Učitel(ka), je ochoten(a) vyslechnout nás a pomoci řešit naše problémy 1 2 3 4 5 

10 Učitel(ka), je ochoten(a) věnovat se nám i mimo vyučování 1 2 3 4 5 
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Příloha č. 21 Didaktické sebehodnocení (autoevaluace) učitele 

 

Vážený kolego/kolegyně, žádáme Vás o vyplnění následujícího dotazníku. 

U jednotlivých výroků zakroužkujte z nabízené hodnotící škály tu, kterou považujete 

za pravdivou a výstižnou.  

 

Jméno učitele: 

Vyučované předměty:  

 

 

 

1 

Velmi přesný popis 

2 

Dost přesný popis 

3 

Průměrně přesný 

popis 

4 

Dost nepřesný popis 

 

5 

Velmi nepřesný popis 

 

 

1 Vyučuji svůj předmět s nadšením 1 2 3 4 5 

2 Dovedu svým výkladem zaujmout 1 2 3 4 5 

3 Vysvětluji učivo jasně a srozumitelně 1 2 3 4 5 

4 Používám názorné příklady, kterými učivo žáci snáze pochopí 1 2 3 4 5 

5 Podporuji v hodině dotazování, dávám prostor pro názory žáků 1 2 3 4 5 

6 Respektuji osobnost a individuální potřeby každého žáka  1 2 3 4 5 

7 Žáky hodnotím vhodnými formami a spravedlivě  1 2 3 4 5 

8 
Důsledně vyžaduji plnění studijních povinností (domácí úkoly, žákovské 

knížky) 
1 2 3 4 5 

9 Jsem ochoten(a) vyslechnout žáky a pomoci řešit jejich problémy 1 2 3 4 5 

10 Jsem ochoten(a) věnovat se žákům i mimo vyučování 1 2 3 4 5 
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Příloha č. 22 Pracovní sebehodnocení zaměstnance 
 

Vážený kolego/kolegyně,  

 

žádáme Vás o vyplnění následujícího dotazníku. 

U jednotlivých výroků zakroužkujte z nabízené hodnotící škály tu, kterou považujete 

za pravdivou a výstižnou.  

 

 

Jméno zaměstnance: 

 

 

1 
Kvalita vzdělávací práce pracovníka ("Kolik toho naučím") 

1 2 3 4 5 
(jaký nárůst vědomostí, dovedností, návyků žáci prokazují) 

2 

Kvalita výchovného působení pracovníka 

1 2 3 4 5 
(1-řešení vých.situací včas, s předstihem, s vědomím všech zainteresovaných 

osob 

5-neřešení prohřešků v studijní nebo pracovní kázni žáků) 

3 

Odborná znalost 

1 2 3 4 5 
(1-využívání tvořivých postupů, metod výuky, informačních technologií, 

projekty 

5-využívání pouze frontální výuky s převahou verbálního předávání hotových 

poznatků) 

4 

Motivační působení na žáky, reprezentace a pozitivní propagace 

školy 

1 2 3 4 5 
(1-vymýšlí, navrhuje, realizuje s žáky a učiteli akce školy, reprezentuje školu 

mimo 

5-nevzbuzuje v žácích zájem o předmět, nepodílí se na organizování akcí 

školy) 

5 

Osobní iniciativa a ochota spolupracovat  

1 2 3 4 5 
(1-účinně vede třídní kolektiv, samostatně řeší problémy v rámci svých 

pravomocí 

5-neplnění standardních povinností) 

6 

Sebevzdělávání, zvyšování kvalifikace v souladu s potřebami školy 

1 2 3 4 5 (1-rozšiřující studium VŠ, jazyky, semináře, 

5-neúčastní se žádného sebevzdělávání) 

7 
Spolupráce s rodiči, odpovědnost za informace vůči rodičům, 

kolegům 
1 2 3 4 5 
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(1-pozitivní ocenění učitele rodiči v osobním styku, výborná úroveň jednání 

5-oprávněné stížnosti rodičů na nevěcné nebo netaktní informace) 

8 

Spolehlivost (je včasné a kvalitní plnění úkolů, úroveň vedení 

dokumentace) 

1 2 3 4 5 (1-iniciativní splnění úkolů (dobře a včas) 

5-neplnění s vážnými důsledky (špatně a pozdě) 

9 

Postavení v pracovním kolektivu 

1 2 3 4 5 (1-nekonfliktnost, kooperace, tolerance ve vztahu ke kolegům 

5-často dochází k nedorozumění se spolupracovníky) 

1

0 

Spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky (učitelé, UOV, 

vychovatelé) 

1 2 3 4 5 (1-bezproblémová spolupráce 

5-nespolupracující)  
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Příloha č. 23 Hodnocení práce jednotlivých členů vedení školy 
 

Vážení kolegové, 

 

předkládáme Vám dotazník, který má pomoci zhodnotit práci jednotlivých 

členů vedení. Váš názor je pro nás cenný. Dotazník je anonymní. Každá otázka 

popisuje či charakterizuje práci pracovníka vedení školy. Text si přečtěte a zvolte tu 

odpověď, která je podle vašeho názoru nejvýstižnější. 

 

Jméno vedoucího pracovníka: 

 

1 

Velmi přesný popis 

2 

Dost přesný popis 

3 

Průměrně přesný 

popis 

4 

Dost nepřesný popis 

 

5 

Velmi nepřesný 

popis 

 

 

 

1 
Domnívám se, že přispívá ke spolupráci mezi kolegy 

v pedagogickém sboru 
1 2 3 4 5 

2 
Domnívám se, že umí dát prostor pro názory všech 

pedagogických pracovníků 
1 2 3 4 5 

3 Domnívám se, že činí jasná a včasná rozhodnutí 1 2 3 4 5 

4 
Domnívám se, že se mnou jedná v pracovně právním ohledu 

fair a otevřeně 
1 2 3 4 5 

5 
Mám pocit, že usiluje o objektivní, spravedlivé hodnocení 

všech  pracovníků 
1 2 3 4 5 

6 

 

Domnívám se, že dovede identifikovat, minimalizovat a řešit 

konflikty mezi lidmi 
1 2 3 4 5 

7 
Domnívám se, že zvládá plánovat činnost a určovat metody 

k dosažení cílů 
1 2 3 4 5 

8 Schopnosti komunikace pracovníka považuji kvalitní 1 2 3 4 5 

9 
Jsem přesvědčen(a), že se na něho mohu obrátit s prosbou o 

odbornou radu 
1 2 3 4 5 

10 
Domnívám se, že pracovník je otevřený tvořivým myšlenkám 

a metodám pracovníků 
1 2 3 4 5 

 

 

Případně doplňte další postřehy, poznámky. 
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Příloha č. 24 Hodnocení kvality práce vedení školy 
 

Vážení kolegové, 

 

předkládáme Vám dotazník, který má pomoci zhodnotit práci vedení školy. Váš 

názor je pro nás cenný. Dotazník je anonymní. Každá otázka popisuje či 

charakterizuje práci vedení školy. Text si přečtěte a zvolte tu odpověď, která je podle 

vašeho názoru nejvýstižnější. 

 

 

1 

Velmi přesný popis 

2 

Dost přesný popis 

3 

Průměrně přesný 

popis 

4 

Dost nepřesný popis 

 

5 

Velmi nepřesný 

popis 

 

 

1 Vedení školy má kvalitní a perspektivní koncepci rozvoje školy 1 2 3 4 5 

2 
Vedení školy dobře prezentuje školu navenek a přispívá 

k jejímu dobrému jménu 
1 2 3 4 5 

3 
Pracovníci vedení školy vzájemně dobře spolupracují a mají 

účelně rozdělené kompetence 
1 2 3 4 5 

4 
Vedení školy provádí dostatečnou, efektivní a objektivní 

kontrolní činnost  
1 2 3 4 5 

5 
Pracovníci jsou vedením školy motivováni a podporováni 

k dobrým výkonům 
1 2 3 4 5 

6 
Vedení školy formuluje jasně a účelně práva a povinnosti 

pracovníků a žáků   („pravidla hry“) 
1 2 3 4 5 

7 
Pracovníkům jsou poskytovány jasné a včasné organizační 

pokyny a potřebné operativní informace 
1 2 3 4 5 

 

 

 

Případně doplňte další postřehy, poznámky. 
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Příloha č. 25 Dotazník pro zákonné zástupce žáka  
 

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

 dovolujeme si Vás požádat o zodpovězení následujících otázek. Váš názor je 

pro nás cenný, neboť dobrou spolupráci mezi rodiči a školou považujeme za velmi 

důležitou. Dotazník je anonymní. Zakroužkujte prosím odpověď, která vystihuje 

nejvíce Váš názor, případně slovně doplňte. Výsledky budou použity ke zlepšení 

vzájemné informovanosti.  

 

Vyplněnou spodní část tohoto listu prosím zašlete zpět na adresu školy 

v přiložené obálce. 

      Děkuji za spolupráci a jsem s pozdravem 

 

 

             ……………………… 

                  ředitel školy   

 

 

N á v r a t k a 

1) Třída syna (dcery):  

............................................................................................................. 
 

 

2) Informační dny pro zákonné zástupce, které škola organizuje nám: 
 

 

a) zcela vyhovují 

b) nevyhovují   (důvod:  

.................................................................................................. ) 

c) raději bychom navštěvovali rodičovské schůzky s třídním učitelem 

 

3) Spolupráci s třídním učitelem svého dítěte považuji za: 
 

 

a) výbornou 

b) velmi dobrou 

c) průměrnou – dobrou 

d) spíše špatnou 

e) zcela nedostatečnou  (důvod:  

.................................................................................... ) 

 

4) Uveďte další náměty a připomínky ke spolupráci se školou: 
 

 

 

Příloha č. 26 Autoevaluační dotazník k řízenému rozhovoru 
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Jméno, příjmení, titul pracovníka: 

Pracovní zařazení:  

 

 

Subjektivně prožívané silné a slabé stránky své práce: 

 

 

 

 

Práce, které vykonávám nad rámec svých základních povinností: 

 

 

 

 

Plán profesního rozvoje: 

 

 

 

 

Podněty a doporučení k vedení školy: 

 

 

 

 

 

Řízený  rozhovor  nad  autoevaluačním  dotazníkem  byl  proveden  dne   

 

..........................  

 

s  těmito  závěry: 

 

 seznámení s výsledky dotazníkového průzkumu 

 

 

 

 

     Podpis pracovníka         Podpis vedoucího pracovníka 
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Příloha č. 27 Formulář SWOT analýzy pro oborové a předmětové komise 

 

 

Analýza  SWOT  činnosti komise 

Název oborové (předmětové) komise: 

Vedoucí oboru (komise): 

Proveďte identifikaci hrozeb a příležitostí. Určete slabé stránky školy a orientujte se 

na její silné stránky, které umožní zmírnění hrozeb a využití cenných příležitostí. 

Silné stránky: Slabé stránky: 

Příležitosti: Rizika: 

Strategie a cesta, jakou jít a na co se zaměřit: 

Opatření, změny a projekty, které je žádoucí realizovat: 

Analýza projednána v komisi dne: 

                                                                                                podpis 

vedoucího komise         
 

 

 

Příloha č. 28 Tiskopis pro pololetní hodnocení žáka třídním učitelem 
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 HODNOCENÍ ŽÁKA  -  ……ROČNÍK  

 
Jméno  .............................................  třída  ................  datum  

..................  

  

 

 

 adaptace na školu  

 prospěch ve všeobecných předmětech  

 výrazné úspěchy  

 výrazné neúspěchy  

 prospěch ve výchovných předmětech  

 vztah ke spolužákům, pozice ve třídě  

 výrazné rysy osobnosti  

 spolupráce s rodinou  

 případné další poznatky a navrhovaný optimální přístup k žákovi 

 

 

 

 

                               PODPIS  TŘÍDNÍHO UČITELE    

..................................... 
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Příloha č. 29 Příklad plánu autoevaluace  

 

OBLASTI 
CÍLE, 

KRITERIA 
INDIKÁTORY NÁSTROJE 

ČASOVÝ 

HARMONOGR

AM 

Podmínky ke 

vzdělávání 

Aktualizace 

ŠVP 

Změny ŠVP – 

vyhodnocení 

tematických 

plánů 

ŠVP 

SWOT analýzy 

předmětových 

komisí 

Podle 

potřeby 

(průběžně) 

Dobré klima 

školy 

Vzájemné 

dobré vztahy, 

dodržování 

práv žáka, 

bezpečnost 

školy, 

otevřenost 

školy,  

setkávání 

učitelů, 

vzájemná 

spolupráce 

Vnitřní školní řád 

 

Dotazník pro žáky a 

zaměstnance 

Průběžně 

 

 

1x za tři roky 

Dostatek 

učeben, 

využití a 

vybavení 

 

Prostory pro 

odborný 

výcvik 

Počet učeben 

a míst podle 

počtu žáků, 

dílen, 

pracovišť 

Rozvrh hodin 

teoretické výuky, 

odborného výcviku 

 

Vyhodnocování 

kontrolní činnosti, 

hospitace 

Průběžně 

 

Průběh 

vzdělávání 

Udržení 

současného 

stavu 

naplněnosti 

oborů, 

posílení 

naplněnosti 

stavebních 

oborů 

Naplněnost 

oborů 

Zahajovací výkazy Vždy k 30.9. 

vyhodnocova

ného 

školního  

roku 

Zkvalitnění 

pedagogické

ho sboru 

DVPP, 

studium, 

zvyšování 

kvalifikovanos

Diplomy, certifikáty, 

osvědčení 

1x za rok  

(Výroční 

zpráva o 

činnosti 
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ti školy) 

Diferenciace 

vzdělávání 

žáků se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami 

Individuální 

přístup 

k žákům, 

spolupráce 

s výchovným 

poradcem 

Hospitace, 

individuální plány, 

řešení případů 

výchovným 

poradcem 

Průběžně 

 

Sebereflexe 

práce učitele 

Plán 

profesního 

rozvoje 

Dotazník 1x za tři roky 

 

 

Podpora školy 

žákům, 

spolupráce 

s rodiči, vliv 

vzájemných 

vztahů školy, 

žáků, rodičů a 

dalších osob na 

vzdělávání 

Průběžné, 

postupné 

zlepšování 

prestiže školy, 

budování 

image školy 

jako 

otevřené, 

kooperující, 

na žáka 

orient.  vzd. 

instituci 

Den 

otevřených 

dveří, 

webové 

stránky školy, 

prezentace 

školy na 

veřejnosti 

Roční plán školy, 

vyhodnocení 

kontrolní činnosti 

vedení školy, 

 

Propagační 

materiály školy, 

 

Propagace školy 

v médiích a tisku 

Průběžně 

Setkávání 

s rodiči žáků 

Informační 

dny pro 

rodiče, 

individuální 

konzultace 

Vyhodnocení 

informačních dní 

(třídní učitelé 

vždy po 

informačním dni) 

2xročně 

Prohloubení 

komunikace a 

spolupráce s 

rodiči 

Názory 

rodičů, 

webové 

stránky školy 

Dotazník pro 

rodiče, 

komentáře na 

webových 

stránkách školy 

1x za tři roky 

Pravidelná 

spolupráce se 

zřizovatelem 

Porady a 

školení 

svolávané 

zřizovatelem 

 

Neformální 

schůzky a 

Pozvánky pro 

zřizovatele na 

významné akce 

školy 

Dle 

harmonogra

mu 

zřizovatele 

 

 

Příležitostně 
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setkávání, 

účast na 

akcích školy 

 

Dostatečné 

mimoškolní 

vyžití pro 

žáky 

Nabídka 

kroužků a 

mimořádných 

akcí 

Vyhodnocení 

činnosti kroužků 

(přehledy) 

1x ročně 

Prevence 

sociálně 

patologických 

jevů, vých. 

problémů 

Minimalizace 

problémů 

(drogy, 

kouření, 

alkohol, 

šikana, 

neoml. 

absence) 

Minimální 

preventivní 

program - 

vyhodnocení 

1x ročně 

Výsledky 

vzdělávání 

žáků 

Úroveň 

vědomostí, 

dovedností, 

výstupů 

Zkoušení, 

testy, slovní 

hodnocení 

Žákovské knížky, 

přehledy 

prospěchu pedag. 

rady 

Průběžně 

4x za rok 

Úspěšnost 

žáků 

v mimoškolníc

h aktivitách 

Účast na 

různých 

soutěžích 

Ocenění, diplomy Průběžně 

Úspěšnost 

uplatnění 

žáků na trhu 

práce 

Uplatnění po 

studiu 

Anketa 1x za rok 

Úspěšnost 

žáků u 

závěrečných 

zkoušek (ZZ) 

Příprava 

k ZZ, 

portfolia žáků 

Hospitace, 

přehledy výsledků 

ZZ 

1x za rok 

Zlepšování 

komplexní 

diagnostiky 

žáka 

v návaznosti 

na výsledky 

jeho edukace 

Diagnostika 

žáka – 

třídním 

učitelem, 

učitelem 

odbor. 

výcviku 

Spolupráce 

s SPC HK 

Roční hodnocení 

žáka – písemný 

formulář, kriteria 

jednotná pro 

všechny žáky 

1x za rok 

Řízení školy, Zvyšování Úroveň Vzájemné Průběžně 
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kvalita 

personální 

práce, kvalita 

dalšího 

vzdělávání 

pracovníků 

školy 

úrovně 

pedagogickéh

o procesu 

 

Optimalizace 

řídících 

procesů 

průběhu 

řízení školy 

ve všech 

oblastech 

činnosti 

(zpracování 

aktuální 

dokumentace

, roční plány, 

koncepce 

rozvoje školy, 

vnitřní 

předpisy) 

hospitace, 

kontrola 

dokumentace, 

dotazník kvality 

vedení školy, 

pohovory s 

pracovníky 

 

Kariérní růst 

celého 

pedagogickéh

o sboru 

 

Optimalizace 

věkového 

složení 

pedagogickéh

o sboru 

Semináře, 

kurzy, vzhled 

 

 

 

Personální 

změny 

Certifikáty 

 

 

 

 

Občanský průkaz 

Průběžně 

Úroveň 

výsledků práce 

školy, zejména 

vzhledem 

k podmínkám 

vzdělávání a 

ekonomickým 

zdrojům 

Zajištění 

plnění 

výchovně 

vzdělávacích 

cílů školy 

v návaznosti 

na 

ekonomické 

zdroje 

Úroveň 

pedagogickéh

o procesu   

 

Hospodaření 

Výroční zpráva 

 

 

 

Zprávy vnějších 

kontrol 

 

1x za rok 

Získávání 

mimorozpočt. 

zdrojů 

(granty, 

projekty, 

doplňková 

činnost) a 

příjmů 

z produktivní 

Schválené a 

realizované 

projekty, 

granty, 

 

Výsledky 

doplňkové 

činnosti 

Zprávy o průběhu 

a realizaci grantů 

 

Výsledky 

hospodaření 

(Zpráva o 

hospodaření 

školy) 

Průběžně 
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práce žáků 

Modernizován

í vybavení 

školy 

Pomůcky pro 

žáky, 

vybavení 

školy  

 

Inventarizace Průběžně 

 

 

 

 

 


