Pokyny k pedagogické praxi
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ
Studijní předmět: Praxe a její reflexe
Rozsah studijního předmětu: 20 hodin (8 h výuky na škole, 8 h přípravy, 4 h analýza přímé výuky
v reflexích)
Způsob zakončení: zápočet
Doporučený semestr: třetí
Organizace praxe:
Účastník CŽV si vybere sám školu, na které bude praxi vykonávat. Pokud v současné době působí
jako učitel technické výchovy na ZŠ, bude svoji praxi vykonávat v rámci svého zaměstnání během
vlastní pedagogické činnosti na této škole.
Průběh praxe:
Cílem oborové praxe je poznání pedagogické praxe a administrativní činnosti učitele na základní
škole z hlediska vybraných technicky zaměřených tematických okruhů ve vzdělávací oblasti Člověk
a svět práce. Cílem je zvýšit kompetence absolventa CŽV řešit konkrétní situace při vyučování
daných okruhů, a to i v mimoškolní činnosti žáků, umět popularizovat vědu, pracovat s inkluzí,
poznat průběh pedagogických rad, schůzek předmětových komisí, schůzek s rodiči žáků, získat
komunikativní dovednosti. Oborová praxe reflektovaná je praxe, která je již svázaná s oborem
vyučovaného předmětu, s plánováním, realizací kurikula a sledováním dosaženého kurikula. Je
vztažena ke kompetenci vytvářet v návaznosti na RVP pro základní vzdělávání a ŠVP konkrétní školy
přípravy (metodiky) výuky v souladu se zvolenou vzdělávací oblastí Člověk a svět práce, ověřovat
výstupy učení žáků, realizovat na základě přípravy výuku v rámci oborové/oborově-didaktické
specializace (aprobace). Deníky praxe, které účastníci CŽV v jejím průběhu vedou jako evidenci
příprav na vyučovací hodinu s vlastní reflexí a evaluací dosaženého kurikula, jsou součástí profesního
portfolia účastníka CŽV. Obhajoba portfolia je součástí SZZ.
Požadavky pro absolvování studijního předmětu:

1) Realizace oborové praxe v daném rozsahu na ZŠ a doložení originálu potvrzení
o konání praxe ředitelem školy (nebo jinou odpovědnou osobou) na formuláři
zveřejněném na webu CŽV (https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/ Pokyny k praxi v rámci CŽV).
Potvrzení předloží účastník CŽV garantovi praxe na katedře aplikované fyziky
a techniky Pedagogické fakulty (KAFT PF JU) panu Mgr. Vladimíru Vochozkovi, Ph.D.
(vvochozka@pf.jcu.cz) ve formě scanu mailem a následně doručí osobně nebo zašle
originál tohoto potvrzení sekretářce katedry aplikované fyziky a techniky na adresu:
Katedra aplikované fyziky a techniky
Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích
Jeronýmova 10
České Budějovice
371 15
Ta bude originál archivovat po dobu nezbytně nutnou.
2) Vedení deníku praxe.
Deník praxe obsahuje přípravy na vyučování (celkem 8), následné reflektivní
záznamy učitele realizované výuky, popis a analýzu vybraných pedagogických
situací. Deník praxe je součástí profesního portfolia. Podmínkou pro splnění studijní
povinnosti je nutná kontrola deníku praxe. Kontrolu provádí výše uvedený garant
praxe na KAFT PF JU.
3) Reflexe deníku praxe, materiálů z výuky a portfolia proběhne v rámci závěrečné
zkoušky formou obhajoby portfolia.

