Harmonogram praxí SPP

zpracoval Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.
hlavní garant pro speciálně pedagogické praxe
na Ústavu speciálněpedagogických studií

2020/2021

Harmonogram pedagogických praxí
Bc studium Speciální pedagogika - andragogika

Roč./Sem.

zimní

1.

letní

Druh praxe:

Vysvětlivky:

Úvodní exkurze do spec.
zařízení
3 DS

organizuje Ústav speciálněpedagogických studií

Praxe průběžná

průběžná praxe individuální

(speciálněpedagogická,

organizace a zařízení dle metodického listu

V sociální sféře)
20 HS

2.

zimní

Praxe průběžná –
andragogická

průběžná praxe individuální
organizace a zařízení dle metodického listu
20 HS

Praxe souvislá spec.ped. 1
2.

zimní

3 TS

Praxe souvislá spec.ped. 2
2.

letní

3 TS

souvislá praxe individuální
organizace a zařízení dle metodického listu

souvislá praxe individuální
organizace a zařízení dle metodického listu

Bc studium Speciálně pedagogická andragogika

Roč./Sem.

Druh praxe:

Vysvětlivky:

Průběžná praxe 3
zimní

průběžná praxe individuální
20 HS

3.

Souvislá praxe 5

poradenské zařízení pro dospělé osoby se zdravotním
postižením nebo sociálním znevýhodněním - organizace
zabývající se poradenstvím napříč resorty, neziskové
organizace, organizace poskytující internetové poradenství,
vysokoškolské poradny atp.
souvislá praxe individuální

2 TS
Souvislá praxe 6

zařízení pro seniory - domov pro seniory, pečovatelská služba,
hospic, klub pro seniory, univerzita třetího věku atp.
souvislá praxe individuální

3 TS

zařízení pro dospělé (dle 2. výběrové pedie)

letní

Souvislá praxe 7

souvislá praxe individuální
3 TS

Souvislá praxe 8

logopedická intervence realizovaná v prostředí zařízení pro
dospělé osoby s narušenou komunikační schopností
souvislá praxe individuální

2 TS

terapeutická komunita či jiná služba sociální prevence terapeutické komunity, azylové domy, domy na půl cesty,
kontaktní centra, krizová pomoc, intervenční centra,
nízkoprahová denní centra, služby následné péče, terénní
programy, popř. psychiatrické léčebny atp.

Pozn. HS – počet hodin praxe za semestr, TS – počet týdnů praxe za semestr, DS – počet dní praxe za semestr

Harmonogram pedagogických praxí
Bc studium Speciální pedagogika – intervence

Roč./Sem.

zimní

1.

letní

Druh praxe:

Vysvětlivky:

Úvodní exkurze do spec.
zařízení
3 DS

organizuje Ústav speciálněpedagogických studií

Praxe průběžná

průběžná praxe individuální

(speciálněpedagogická,

organizace a zařízení dle metodického listu

V sociální sféře)
20 HS
Praxe průběžná intervenční
2.

zimní

20 HS

Praxe souvislá spec.ped. 1
2.

zimní

3 TS

Praxe souvislá spec.ped. 2
2.

letní

3 TS

průběžná praxe individuální
organizace a zařízení dle metodického listu

souvislá praxe individuální
organizace a zařízení dle metodického listu

souvislá praxe individuální
organizace a zařízení dle metodického listu

Harmonogram pedagogických praxí
Bc studium Speciální pedagogika – intervence

Roč./Sem.

Druh praxe:

Vysvětlivky:

Asistenční praxe souvislá III.
zimní

2TS

speciálněpedagogická pracoviště, zabývající se intervencí;
výběr dle zaměření studenta, praxe musí být vedena
speciálním pedagogem (resort – školství, zdravotnictví, práce
a sociálních věcí, nevládní organizace); místo praxe musí být
schváleno příslušným metodikem,

3.

Průběžná praxe 2

průběžná praxe individuální
14x6 HS

letní

souvislá praxe individuální

Asistenční praxe souvislá IV.
4TS

speciálněpedagogická pracoviště, zabývající se intervencí;
výběr dle zaměření studenta, praxe musí být vedena
speciálním pedagogem (resort – školství, zdravotnictví, práce
a sociálních věcí, nevládní organizace); místo praxe musí být
schváleno příslušným metodikem,

souvislá praxe individuální
speciálněpedagogická pracoviště, zabývající se intervencí;
výběr dle zaměření studenta, praxe musí být vedena
speciálním pedagogem (resort – školství, zdravotnictví, práce
a sociálních věcí, nevládní organizace); místo praxe musí být
schváleno příslušným metodikem,

Pozn. HS – počet hodin praxe za semestr, TS – počet týdnů praxe za semestr, DS – počet dní praxe za semestr

Harmonogram pedagogických praxí
Bc studium Speciální pedagogika – raný věk

Roč./Sem.

zimní

1.

letní

Druh praxe:

Vysvětlivky:

Úvodní exkurze do spec.
zařízení
3 DS

organizuje Ústav speciálněpedagogických studií

Praxe průběžná

průběžná praxe individuální

(speciálněpedagogická,

organizace a zařízení dle metodického listu

V sociální sféře)
20 HS

Praxe průběžná raného věku
2.

zimní

20 HS

Praxe souvislá spec.ped. 1
2.

zimní

3 TS

Praxe souvislá spec.ped. 2
2.

letní

3 TS

průběžná praxe individuální
organizace a zařízení dle metodického listu

souvislá praxe individuální
organizace a zařízení dle metodického listu

souvislá praxe individuální
organizace a zařízení dle metodického listu

Harmonogram pedagogických praxí
Bc studium Speciální pedagogika – dramaterapie

Roč./Sem.

zimní

1.

letní

Druh praxe:

Vysvětlivky:

Úvodní exkurze do spec.
zařízení
3 DS

organizuje Ústav speciálněpedagogických studií

Praxe průběžná

průběžná praxe individuální

(speciálněpedagogická,

organizace a zařízení dle metodického listu

V sociální sféře)
20 HS
Praxe průběžná dramater.
2.

zimní

20 HS

Praxe souvislá spec.ped. 1
2.

zimní

3 TS

Praxe souvislá spec.ped. 2
2.

letní

3 TS

průběžná praxe individuální
organizace a zařízení dle metodického listu

souvislá praxe individuální
organizace a zařízení dle metodického listu

souvislá praxe individuální
organizace a zařízení dle metodického listu

Harmonogram pedagogických praxí
Bc studium Speciální pedagogika – dramaterapie
Roč./Sem.

zimní

Druh praxe:

Vysvětlivky:

Praxe souvislá
Dramaterapie

souvislá praxe individuální
3 TS

Praxe průběžná
teatroterapeutická

instituce sociální služby, geriatrická zařízení, komunity
drogově závislých, speciální školy a zařízení, denní
stacionáře, sanatoria

průběžná praxe individuální
a) může navazovat na souvislou praxi Dramaterapie 1

3.

20 HS
letní

Praxe souvislá speciálně
pedagogická 2

b) nebo v jiném zařízení (domovy pro osoby se zdravotním
postižením, stacionář, sanatorium, léčebna, speciální škola)

souvislá praxe individuální

3 TS

speciální školy (účast ve výuce a ve volnočasových
aktivitách)
(navazuje na průběžnou speciálně pedagogickou praxi 1)

Pozn. HS – počet hodin praxe za semestr, TS – počet týdnů praxe za semestr, DS – počet dní praxe za semestr

Harmonogram pedagogických praxí
Bc studium Učitelství pro MŠ a speciální pedagogika

Roč./Sem.

Druh praxe:

Vysvětlivky:

Náslechová SPP praxe

Skupina s metodikem

zimní
5DS
1.

Souvislá SPP praxe 1

SPP zařízení pro děti se SVP v předškolním věku
Individuální

letní

SPP zařízení pro děti se SVP v předškolním věku
15DS

Průběžná SPP praxe
1.

Individuální

letní

SPP zařízení pro děti se SVP v předškolním či raném věku
5DS
Souvislá SPP praxe 2

2.

zimní

Individuální
10 DS

SPP zařízení pro děti se SVP v předškolním věku

Pozn. HS – počet hodin praxe za semestr, TS – počet týdnů praxe za semestr, DS – počet dní praxe za semestr

Harmonogram pedagogických praxí
Bc studium – Speciální pedagogika předškolního věku
Roč./Sem.

Druh praxe:

Vysvětlivky:

Průběžná speciálně
pedagogická praxe 3

1 student ve třídě
individuální
20 HS

zimní
3.

Průběžná speciálně
pedagogická praxe 4

speciální mateřská škola/mateřská škola integrující dítě se
SVP/ alternativní zařízení - např. zařízení sociální služeb
zaměřené na předškolní věk či raný věk, školského
poradenského zařízení – SPC či PPP opět se zaměřením na
práci s dětmi předškolního věku

Individuální
Dle ML
10 HS

Souvislá speciálně pedagogická Individuální
praxe 3
Dle ML
3 TS
Pozn. HS – počet hodin praxe za semestr, TS – počet týdnů praxe za semestr, DS – počet dní praxe za semestr

Harmonogram pedagogických praxí
Bc studium Vychovatelství a speciální pedagogika

Roč./Sem.

Druh praxe:
Úvodní praxe

Vysvětlivky:
4 DS organizuje Ústav speciálněpedagogických studií

zimní
Náslechová praxe
1.

letní

průběžná praxe individuální
40 HS organizace a zařízení dle metodického listu

Bc studium – Speciální pedagogika pro výchovné pracovníky

Roč./Sem.

Druh praxe PS

Druh
praxe KS

SPP praxe průběžná 2

Vysvětlivky:

Zařízení, která působí v oblasti sociálních služeb
40HS

zimní SPP praxe souvislá 2
3.

Zařízení, která působí v oblasti sociálních služeb
3TS

letní

SPP praxe průběžná 3
40HS

SPP praxe souvislá 3
3TS

Zařízení, která svou činností zastřešují oblast sociálních
ochrany

Zařízení, která svou činností zastřešují oblast sociálních
ochrany

Pozn. HS – počet hodin praxe za semestr, TS – počet týdnů praxe za semestr, DS – počet dní praxe za semestr

Harmonogram pedagogických praxí
Bc studium – Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ
Roč./Sem.

Druh praxe:

Vysvětlivky:

Exkurze do spec. zařízení
letní
1.

organizuje Ústav speciálněpedagogických studií

5 DS
Náslechová praxe 1

individuální praxe (lze konat v blocích po 2 nebo 4 hod.)
10 HS

Náslechová praxe 2

výběr: etopedická, psychopedická, somatopedická

individuální praxe (lze konat v blocích po 2 nebo 4 hod.)
10 HS

výběr: logopedická, surdopedická, tyflopedická

zimní
2.

Souvislá asistenční praxe 1
3 TS

Souvislá asistenční praxe 2
zimní

3 TS

individuální praxe
výběr: etopedická, psychopedická

individuální praxe
výběr: logopedická, surdopedická

3.
Souvislá asistenční praxe 3
letní

3 TS

individuální praxe
výběr: somatopedická, tyflopedická

Pozn. HS – počet hodin praxe za semestr, TS – počet týdnů praxe za semestr, DS – počet dní praxe za semestr

Harmonogram pedagogických praxí
Logopedie (5tiletá)

Roč./Sem.
zimní

Druh a délka praxe:

Zařízení:

Úvodní exkurze do SPP zařízení

organizuje Ústav speciálněpedagogických studií

3DS
1.

zimní

Logop.stáž v předškol.zařízení

organizuje Ústav speciálněpedagogických studií

3DS
letní

Logop.stáž v SPP zařízení

organizuje Ústav speciálněpedagogických studií
4DS

zimní

Průběžná praxe logo
10HS

Souvislá praxe logo
2.
letní

Zařízení soc. služby, domovy pro osoby se zdrav. postižením,
centra soc. služeb, centra denních služeb, dětská centra,
dětské domovy, domovy pro seniory, denní rehab. stacionáře,
denní stacionáře, raná péče, dětské log. stacionáře, diag.
ústavy sociální péče, sanatoria

Průběžná praxe surdo
10HS
Souvislá praxe surdo
10DS

5DS

dtto
SPC pro sluchově postižené, ZŠ pro sluchově postižené, MŠ
pro sluchově postižené, SŠ pro sluchově postižené, CKID
dtto

Stáž v logop. zařízení
3DS

zimní

Průběžná praxe v por.zař.
10HS

SPC, pedagogicko-psychologické poradny, střediska rané péče

Souvislá praxe v por.zař.
10DS

dtto

letní
Průběžná praxe soma
5DS

3.

Souvislá praxe soma
10DS

4.

zimní

SPC pro tělesně postižené, SPC pro žáky s kombin. vadami,
MŠ, ZŠ a SŠ pro žáky s těles. nebo kombin. postižením, rehab.
stacionáře, dětské léčebny a lázně, nemocnice, ozdravovny –
školy a třídy při těchto zdravot. zařízeních, nezisk.
organizace, které pracují s osobami s těles. postižením nebo
závažnými nemocemi, poradny, stacionáře, domovy pro
osoby s těles. postižením, pro seniory, LDN
dtto

Průběžná praxe logo
10HS

Školská i klinic. logo. zařízení státního i nestátního typu – SPC
logopedická, ambulance klinic. logopedů, pracoviště klinic.
logopedů na neurolog., foniatr., ORL, neurochirurg. klinikách
a odděleních, v psychiatr. léčebnách, v rehab. centrech,
ústavech pro cévní mozk. choroby, v odborných léčebných
ústavech, na geriatr. odděleních, na soukromé klinice LOGO,
při lázních

Souvislá praxe logo
15DS

dtto

letní

Průběžná praxe surdo
10HS

SPC pro sluchově postižené, ZŠ pro sluchově postižené, MŠ
pro sluchově postižené, SŠ pro sluchově postižené, CKID

Souvislá praxe surdo
15DS

dtto

zimní

Souvislá praxe logo 1
25DS

Klinická logop. zařízení státního i nestátního typu - ambulance
klin. logopedů, pracoviště klinic. logopedů na neurolog.,
foniatr., ORL, neurochirurg. klinikách a odděleních,
v psychiatr. léčebnách, v rehab. centrech, ústavech pro cévní
mozk. choroby, v odborných léčebných ústavech, na geriatr.
odděleních, na soukromé klinice LOGO, při lázních

letní

Souvislá praxe logo 2
10DS

dtto

5.

Pozn. HS – počet hodin praxe za semestr, TS – počet týdnů praxe za semestr, DS – počet dní praxe za semestr

Harmonogram pedagogických praxí
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika
Roč./Sem.

1.

zimní

Druh praxe:
Úvodní exkurze do spec.
zařízení
3 DS
Úvodní SPP praxe s reflexí
3DS

Vysvětlivky:
organizuje Ústav speciálněpedagogických studií (Mlčáková)
2 skupiny + metodik (Urbanovská)
ZŠ s žáky s LMP a ZŠ speciální

zimní
3.
letní

zimní

4.

Průběžná praxe na speciálních
školách 1
10 HS
Souvislá praxe na speciálních
školách 1
3 TS
Průběžná praxe ve školském
poradenském zařízení
10HS
Souvislá praxe ve školském
poradenském zařízení
1TS
Průběžná praxe na speciálních
školách 2
10 HS

letní

Souvislá praxe na speciálních
školách 2
3 TS
Průběžná praxe na speciálních
školách 3
10 HS
5.

zimní
Souvislá praxe na speciálních
školách 3
3 TS

1 student ve třídě
individuálně

lze konat v blocích
ZŠ speciální a praktická
dtto

pedagogicko-psychologická poradna, speciálně-pedagogické
centrum, středisko výchovné péče
dtto
1 student ve třídě
individuálně
lze konat v blocích
ZŠ dle specializace (ZŠ logopedická, ZŠ pro žáky se SPU, ZŠ
pro žáky se specifickými poruchami chování, ZŠ pro sluchově
postižené, ZŠ pro zrakově postižené, ZŠ pro tělesně
postižené, logopedické třídy při ZŠ)
dtto
1 student ve třídě
individuálně
lze konat v blocích
ZŠ dle specializace (ZŠ logopedická, ZŠ pro žáky se SPU, ZŠ
pro žáky se specifickými poruchami chování, ZŠ pro sluchově
postižené, ZŠ pro zrakově postižené, ZŠ pro tělesně
postižené, logopedické třídy při ZŠ)
dtto

Pozn. HS – počet hodin praxe za semestr, TS – počet týdnů praxe za semestr, DS – počet dní praxe za semestr

Harmonogram pedagogických praxí
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a speciální pedagogika
(dobíhá)
V případě nejasností kontaktujte PhDr. Renatu Mlčákovou, Ph.D.

Roč./Sem.

zimní

Druh praxe
1 student ve třídě
10 HS individuálně

Průběžná praxe na
speciálních školách 3
Souvislá praxe na speciálních
školách 3

5.

Vysvětlivky:

dtto

3 TS
1 student ve třídě
10 HS individuálně

Průběžná praxe na
speciálních školách 4
letní
Souvislá praxe na speciálních
školách 4

lze konat v blocích
speciální základní škola
(px ze specializace – pédie)

lze konat v blocích
speciální základní škola
(px z další specializace – pédie)

3 TS

dtto

Pozn. HS – počet hodin praxe za semestr, TS – počet týdnů praxe za semestr, DS – počet dní praxe za
semestr
Harmonogram pedagogických praxí
Navazující magisterské studium
Speciální pedagogika a učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Roč./Sem.

Druh praxe:

Vysvětlivky:

zimní

1.

Průběžná praxe a souvislá

Vykonávána společně s praxí 2. předmětu (zařazuje SPOP)

Praxe 1

Obsah – viz metodický list
20 HS

letní

letní
2.

3TS

první výběrová pedie
(psychopedie, etopedie, tyflopedie, somatopedie, logopedie,
surdopedie)

Průběžná praxe a souvislá

Vykonávána společně s praxí 2. předmětu (individuálně)

Praxe 2

Obsah – viz metodický list
20 HS
3TS

druhá výběrová pedie
(psychopedie, etopedie, tyflopedie, somatopedie, logopedie,
surdopedie)

Pozn. HS – počet hodin praxe za semestr, TS – počet týdnů praxe za semestr, DS – počet dní praxe za semestr

Harmonogram pedagogických praxí
Navazující magisterské studium
Speciální pedagogika – dramaterapie
Roč./Sem.
zimní
1.

Druh praxe:
Průběžná náslechová praxe

Vysvětlivky:
Individuální praxe

dramaterapeutická
5DS

Dle metodického listu

_______________________

__________________________________________________

Průběžná náslechová praxe

Individuální praxe

V poradenském zař.

letní

5DS

Dle metodického listu

Průběžná náslechová praxe
Diagnostická
5DS

Individuální praxe

Dle metodického listu
____________________
Poradenská praxe v SPP
10DS

__________________________________________________
Individuální praxe

Dle metodického listu
zimní

Poradenská praxe v ŠPZ

Individuální praxe

2.
Dle metodického listu

letní

Poradenská praxe v zař.soc.sl.

Individuální praxe

2.
Dle metodického listu

Pozn. HS – počet hodin praxe za semestr, TS – počet týdnů praxe za semestr, DS – počet dní praxe za semestr

Harmonogram pedagogických praxí
Navazující magisterské studium
Speciální pedagogika – poradenství

Roč./Sem.

zimní

Druh praxe:

Vysvětlivky:

Průběžná náslech.praxe

Průběžná praxe individuální

s reflexí v ŠPZ

Školská por.zařízení
5DS

1.
Průběžná náslech.praxe
s reflexí v SPP

letní

Průběžná praxe individuální
ZŠ a SŠ se ŠPP
5DS

Průběžná náslech.praxe

Průběžná praxe individuální

s reflexí diagnostická

Školská por.zařízení
5DS

1.

letní

Poradenská praxe v ŠPP

Souvislá praxe individuální

s reflexí

ZŠ a SŠ se ŠPP
10DS

Poradenská praxe v ŠPZ
2.

zimní

10DS

Poradenská praxe v zař.soc.sl.
2.

letní

Souvislá praxe individuální

Souvislá praxe individuální
10DS

Pozn. HS – počet hodin praxe za semestr, TS – počet týdnů praxe za semestr, DS – počet dní praxe za semestr

Harmonogram pedagogických praxí
Navazující magisterské studium
Muzikoterapie
praxe individuální
zimní

Muzikoter.praxe 1

dle ML
20HS

1.
praxe individuální
letní

Muzikoter.praxe 2

dle ML
20HS
praxe individuální

2.

zimní

Muzikoter.praxe 3

dle ML
3TS

praxe individuální
2.

letní

Muzikoter.praxe 4

dle ML
3TS

