
Pokyny k pedagogické praxi

UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO 2. STUPEŇ ZŠ
(rozšíření kvalifikace o další předmět)

Studijní předmět: Pedagogická praxe z českého jazyka na 2. stupni ZŠ
Rozsah studijního předmětu: 20 hodin
Způsob zakončení: zápočet
Doporučený semestr: třetí
Garant: PhDr. Ivana Šimková, Ph.D.

Organizace praxe:
 Účastník si vybere sám základní školu, na které bude praxi vykonávat.
 Účastník, který v současné době působí na ZŠ, bude svoji praxi vykonávat v rámci 

svého zaměstnání během vlastní pedagogické činnosti na této škole.
 Praxe může být vykonána v určitém období školního roku, nemusí být vykonána 

v jednom či dvou týdnech.

Průběh praxe:
 Praxe  trvá 20  hodin  celkem  –  účastník  prokáže  dobrou  orientaci  v teoretické  a

odborné  problematice  didaktiky  českého  jazyka,  slohu  a  literatury  a  dovede
implementovat didaktické metody a postupy do tvorby scénářů výuky. Účastník je
schopen tvořivě aplikovat učivo a didakticky ho analyzovat. 

 Ideální stav je, když účastník programu uskuteční během praxe jak náslech, tak vlastní
výuku.

 Účastník se seznámí s chodem pracoviště, aktivně se zapojí do všech činností, které
mu budou během výkonu praxe svěřeny.

Požadavky na účastníka:
Účastník si povede deník z praxe, který bude obsahovat:

 Přípravy na vyučovací hodiny českého jazyka, slohu a literatury.
 Reflektivní  záznamy  náslechů  a  odučených  hodin  (popis  a  analýza  vybraných

vzdělávacích nebo výchovných situací).
 Další  materiály  podle  vlastního uvážení  účastníka  (lze  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 ředitel základní školy.



Potvrzení doručí účastník na patřičném formuláři na Oddělení českého jazyka a literatury PF 
JU spolu s deníkem z praxe. Formulář na potvrzení praxe je dostupný na webových stránkách
Centra DVPP.  S garantem předmětu pak následně proběhne společná reflexe hodnocení, 
deníku a materiálů z praxe a zapsání zápočtu.

UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO SŠ

Studijní předmět: Pedagogická praxe z českého jazyka na SŠ
Rozsah studijního předmětu: 20 hodin
Způsob zakončení: zápočet
Doporučený semestr: třetí
Garant: PhDr. Milena Nosková, Ph.D.

Organizace praxe:
 Účastník si vybere sám střední školu, na které bude praxi vykonávat.
 Účastník, který v současné době působí na SŠ, bude svoji praxi vykonávat v rámci 

svého zaměstnání během vlastní pedagogické činnosti na této škole.
 Praxe může být vykonána v určitém období školního roku, nemusí být vykonána 

v jednom či dvou týdnech.

Průběh praxe:
 Praxe  trvá 20  hodin  celkem  –  účastník  prokáže  dobrou  orientaci  v teoretické  a

odborné  problematice  didaktiky  českého  jazyka,  slohu  a  literatury  a  dovede
implementovat didaktické metody a postupy do tvorby scénářů výuky. Účastník je
schopen tvořivě aplikovat učivo a didakticky ho analyzovat. 

 Ideální stav je, když účastník programu uskuteční během praxe jak náslech, tak vlastní
výuku.

 Účastník se seznámí s chodem pracoviště, aktivně se zapojí do všech činností, které
mu budou během výkonu praxe svěřeny.

Požadavky na účastníka:
Účastník si povede deník z praxe, který bude obsahovat:

 Přípravy na vyučovací hodiny českého jazyka, slohu a literatury.
 Reflektivní  záznamy  náslechů  a  odučených  hodin  (popis  a  analýza  vybraných

vzdělávacích nebo výchovných situací).
 Další  materiály  podle  vlastního uvážení  účastníka  (lze  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 ředitel střední školy.
Potvrzení doručí účastník na patřičném formuláři na Oddělení českého jazyka a literatury PF 
JU spolu s deníkem z praxe. Formulář na potvrzení praxe je dostupný na webových stránkách
Centra DVPP.  S garantem předmětu pak následně proběhne společná reflexe hodnocení, 
deníku a materiálů z praxe a zapsání zápočtu.


