Pokyny k pedagogické praxi
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD
Studijní předmět: Oborová praxe I
Rozsah studijního předmětu: 40 hodin
Způsob zakončení: zápočet
Doporučený semestr: druhý
Garant: Mgr. Olga Malinovská, Ph.D.
Organizace praxe:
 Účastník si vybere sám školu, na které bude praxi vykonávat.
 Praxe nemusí být vykonána v jednom týdnu a na jedné instituci.
 Účastník, který v současné době působí ve škole zřízené podle §16 odst. 9 školského
zákona, může svoji praxi vykonávat v rámci svého zaměstnání během vlastní
pedagogické činnosti na této škole.
Průběh praxe:
Praxe trvá 40 hodin celkem. Účastníci se obeznámí s prostředím speciální školy nebo
speciálního zařízení, organizací práce, kompenzačními a didaktickými pomůckami,
používanými postupy a metodami, se složením skupiny (včetně dokumentace žáků
a studentů), se specifiky práce učitele. Aktivně se zapojí do výuky a budou vykonávat činnosti
asistenta pedagoga pod supervizí určeného učitele.
Požadavky na účastníka:
Účastník si povede deník z praxe, který bude obsahovat:
 Přípravy na vyučovací hodiny.
 Reflektivní záznamy odučených hodin a individuální práce s žákem.
 Další materiály podle vlastního uvážení účastníka (možno využít následně
pro tvorbu portfolia).
 Deník je součástí materiálů k závěrečné zkoušce, účastníkovi bude vrácen
po jejím absolvování.
Způsob kontroly:
Po ukončení praxe potvrdí její realizaci učitel  supervizor nebo ředitel školy.
Potvrzení doručí účastník na patřičném formuláři na Centrum DVPP PF JU spolu
s deníkem z praxe dle pokynů garanta. Formulář na potvrzení praxe je dostupný
na www stránkách.
S garantem předmětu pak následně proběhne společná reflexe hodnocení, deníku
a materiálů z praxe a zapsání zápočtu.
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Pokyny k pedagogické praxi
SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD
Studijní předmět: Oborová praxe II
Rozsah studijního předmětu: 30 hodin
Způsob zakončení: zápočet
Doporučený semestr: třetí
Garant: Mgr. Olga Malinovská, Ph.D.
Organizace praxe:
 Účastník si vybere sám pracoviště, na kterých bude praxi vykonávat.
 10 hodin praxe musí být vykonáno na pracovišti z oblasti neziskového sektoru
v péči o osoby se SVP.
 20 hodin praxe musí být vykonáno na poradenském pracovišti v oblasti realizace
pedagogicko- psychologického poradenství (PPP, SPC, SVP, ŠPP)
 Praxe nemusí být vykonána v jednom týdnu.
Průběh praxe:
Praxe trvá 30 hodin celkem. Účastník se seznámí s chodem neziskové organizace,
personálním zastoupením a se specifiky práce takového zařízení. Dále se student seznámí
s konkrétním poradenským pracovištěm, programem poradenských služeb a jeho
naplňováním. Aktivně se zapojí do všech činností, které mu budou během výkonu praxe
svěřeny a to pod supervizí pracovníků poradenského pracoviště.
Student získá přehled o standardních činnostech poradenských pracovníků zahrnující služby
poskytované žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům.
Požadavky na účastníka:
Účastník si povede deník z praxe, který bude obsahovat:
 Reflektivní záznamy jak z přímé práce s osobou se SVP tak i z pozorování na
poradenském pracovišti.
 Další materiály podle vlastního uvážení účastníka (možno využít následně
pro tvorbu portfolia).
 Deník je součástí materiálů k závěrečné zkoušce, účastníkovi bude vrácen
po jejím absolvování.
Způsob kontroly:
Po ukončení praxe potvrdí její realizaci supervizor nebo ředitel zařízení.
Potvrzení doručí účastník na patřičném formuláři na Centrum DVPP PF JU spolu
s deníkem z praxe dle pokynů garanta. Formulář na potvrzení praxe je dostupný
na www stránkách. Pro každé zařízení je nutný vlastní formulář.
S garantem předmětu pak následně proběhne společná reflexe hodnocení, deníku
a materiálů z praxe a zapsání zápočtu.
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