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ZÁKLADNÍ INFORMACE KE KONÁNÍ ODBORNÉ PRAXE 
v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika 

ve školním roce 2021/2022 

 

 Odborná praxe je důležitou součástí přípravy našich žáků na jejich budoucí povolání, má vysoký motivační 

a konkretizační charakter. Žáci by si v jejím průběhu měli „osahat“ reálné výchovně vzdělávací prostředí, od seznámení 

se s dokumentací zařízení až po přípravu a realizaci vlastního pedagogického výstupu. Jedním z důležitých cílů je 

aplikace teoretických vědomostí z oblasti pedagogiky, psychologie a didaktiky v konkrétních výchovně vzdělávacích 

situacích. 

ČASOVÝ ROZSAH: 3 týdny (6 hodin denně) 

TERMÍN:  16. – 27. května 2022  + 1 týden o letních prázdninách 

ZAMĚŘENÍ:  - 1 týden v mateřské škole, 1 týden v jiném libovolném zařízení pracujícím s dětmi a mládeží  

(školní družina, školní klub, středisko volného času apod.) 

- během letních prázdnin je možností letní pobytový či příměstský tábor, nebo MŠ 

KOORDINÁTOR: Mgr. Václav Mach  mach@ssjb.cz, 482 416 602, 775 640 935 

VÝSTUPY:    

1. Pedagogický deník. Formu a obsah pedagogického deníku určuje pro daný školní rok koordinátor praxe ve 

spolupráci s ředitelem a dalšími pedagogickými pracovníky. Žáci jsou s jeho podobou včas seznámeni.  

2. Evaluační dotazník. Vyplňuje pracovník smluvního zařízení, který měl na starosti metodické vedení žáka přímo 

při výkonu praxe.  

HODNOCENÍ:  Výstupy odborné praxe jsou hodnoceny v rámci předmětu pedagogika. 

POSTUP PŘI ZAŘIZOVÁNÍ ODBORNÝCH PRAXÍ: 

1. Žák si odborné praxe předjedná v instituci v místě svého bydliště a domluví si osobní schůzku, nebo požádá 

koordinátora o zprostředkování praxí u partnerských organizací v Hejnicích a blízkém okolí. 

2. Škola žáka vybaví potřebnou dokumentací a připraví jej na osobní jednání ohledně odborných praxí. 

3. V případě nesnází budou škola, žák i zařízení pro konání odborné praxe v kontaktu. 

4. Žáci budou na absolvování odborných praxí systematicky připravováni prostřednictvím předmětů pedagogika, 

psychologie a základy pedagogických činností. Zde také obdrží podrobné instrukce k vypracování výstupů. 

 

Všem žákům přejeme bohaté zkušenosti z pedagogického prostředí! 


