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Příloha 2 Opatření děkana 30/2021 

Realizace průběžných a souvislých praxí v akademickém roce 
2020/2021 na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity 

akademický rok 2020/2021 trvá od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 
 

Předložený materiál byl zpracován na základě informací oborových didaktiků jednotlivých 
kateder Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a členů Grémia praxí. Vychází z jejich 
zkušeností s realizací praxí v době uzavření základních a středních škol a zavedení 
distanční výuky. 

Materiál byl předložen členům Grémia praxí k posouzení, po zohlednění připomínek 
a doplňujících návrhů plní funkci jednotícího rámce při realizaci předmětů, jejichž náplní jsou 
průběžné nebo souvislé praxe, případně praxe tvořící jen část výukových aktivit. 

Plnění průběžných praxí v zimním semestru akademického roku 2020/2021 
Na většině kateder praxe probíhají a mají formu: 

 běžně realizovaných praxí, studenti je absolvovali po zahájení semestru před 

uzavřením škol (do 14. 10. 2020) a od 30. 11. 2020 po znovuotevření škol a zahájení 

výuky na 1. stupni ZŠ a poté v omezeném režimu i na 2. stupni ZŠ a SŠ; 

 samostatné práce studentů s následnou kontrolou – příprava vyučovacích hodin 

podle zadání didaktiků nebo cvičných učitelů ze spolupracujících škol a jejich 

následné hodnocení; 

 analýz náslechů a výstupů studentů realizovaných při výuce studentů v projektech 

(např. Pregraduál); 

 zapojení studentů do on-line výuky ve fakultních a spolupracujících školách; 

 on-line diskuze s cvičnými učiteli s příklady dobré praxe; 

 virtuálních hospitací prostřednictvím videonahrávek vzniklých v rámci projektů; 

 dobrovolnické činnosti zajišťované referátem praxí, pokud aktivity odpovídají náplni 

praxe. 

Doporučení: Po splnění uvedených aktivit ve stanoveném rozsahu a čase (určí oborový 
didaktik katedry) je studentům možno udělit zápočet/uzavřít předmět. 

U všech praxí bude mezní termín pro splnění studijních povinností prodloužen 
do 31. 8. 2021. 

Plnění průběžných praxí v letním semestru akademického roku 2020/2021 
Vzhledem k tomu, že nedokážeme predikovat situaci v dalších měsících, doporučujeme, aby 
se katedry připravily na možnost uzavření škol a na opětovné zavedení distanční výuky.  

Průběžné praxe v letním semestru mají u učitelských oborů navazujícího magisterského 
studia obvykle podobu hospitací, doporučujeme v předstihu projednat s cvičnými učiteli 
spolupracujících škol možnost zapojení studentů do on-line výuky (jako hospitující). 
V případě výchov, které jsou při distanční výuce minimalizovány, je možno nahradit 
hospitace videonahrávkami nebo individuálními přípravami hodin s jejich následnou 
analýzou a hodnocením.  
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Náplní praxe u magisterského oboru Učitelství pro 1. stupeň jsou v letním semestru 
i výstupy studentů, můžou být v případě distanční výuky realizovány zapojením studentů do 
on-line hodin nebo zpracováním příprav. 

Plnění souvislých praxí v letním semestru akademického roku 2020/2021 
Jako problematické se jeví v následujícím semestru souvislé praxe. 

Studenti dvouoborového učitelského studia mají (až na výjimky) odučit 20 hodin každého 
aprobačního předmětu. Pokud bude probíhat ve školách běžná výuka, můžeme očekávat 
sníženou ochotu pedagogů přenechat tak velký prostor našim studentům zvláště v takových 
předmětech jako je ČJ, MAT, AJ apod. Předpokládáme, že učitelé budou chtít dohnat 
výukové manko z předchozích období.  

Doporučení: Studentům je možno snížit počet odučených hodin a nahradit zbylý počet 
hospitacemi v daném předmětu nebo společným (tandemových) vyučováním s cvičným 
učitelem, případně pomocnými aktivitami v hodině a zpracováním příprav stanoveného 
počtu hodin. 

Pokud v letním semestru dojde k uzavření škol a k zavedení distanční výuky, je možno 
postupovat u souvislých praxí obdobně jako u průběžných praxí v zimním semestru a využít 
tyto aktivity: 

 zapojení studentů do on-line výuky ve fakultních a spolupracujících školách; 

 samostatné práce studentů s následnou kontrolou – příprava vyučovacích hodin 

podle zadání didaktiků nebo cvičných učitelů ze spolupracujících škol a jejich 

následné hodnocení; 

 dobrovolnická činnost, pokud jsou konané aktivity v souladu s náplní praxe; 

 zapojení do pracovního nasazení, pokud je jeho obsah v souladu s profilem 

absolventa studijního programu (u neučitelských oborů); 

 příprava on-line programů pro využití volného času (u neučitelských oborů); 

 umožnit plnění souvislých praxí v režimu praxí průběžných, tj. po dobu celého 

semestru a v závislosti na aktuální epidemiologické situaci. 

V případě dlouhodobé distanční výuky doporučujeme snížit rozsah praxí, např. snížit počet 
hodin realizovaných on-line formou na max. 10 u aprobačního předmětu a zbylé hodiny 
nahradit samostatnou prací studentů při přípravě vyučovacích hodin.  

Souvislá praxe jednotlivých aprobačních předmětů může mít rozdílnou podobu (např. v ČJ 
zapojení do on-line výuky v kombinaci s přípravou vyučovacích hodin, ve VV přípravy 
vyučovacích hodin).  

Konkretizace požadavků k náplni praxí je v kompetenci jednotlivých kateder. 


