Instruktážní pokyny k „Souvislé pedagogické praxi 1“
pro 1. ročník prezenčního navazujícího studia v letním semestru
Učitelství pro základní školy (pro 2. st. ZŠ)
Učitelství pro střední školy
Speciální pedagogika pro 2. st. ZŠ a SŠ + předmět
Edukace v kultuře + předmět
1. Praxe probíhá v rozsahu 3 týdnů v 1. ročníku studia v letním semestru. Pokud by do termínu praxe zasáhl
v některých regionech týden jarních prázdnin, musí student tuto dobu PLNĚ nahradit buďto před oficiálním
termínem praxe, nebo po jejím skončení.
2. Na webových stránkách SPOP (Středisko pedagogických a odborných praxí) jsou zavěšeny základní
dokumenty/tiskopisy pro tento typ praxe, které si student prostuduje a v případě potřeby vytiskne:
a) pro školu:
- S1 Průvodní dopis k 1. souvislé praxi
- S1 Metodický list pro učitele
- Pokyny k vyúčtování praxe 2. st. ZŠ a SŠ
- Dohoda o provedení práce (2 výtisky) + Osobní dotazník
b) pro sebe:
- S1 Instruktáž k 1. praxi
- S1 Metodická příručka pro studenty
- S1 Výkaz pedagogické praxe
- S1 Plán náslechů a výstupů
3. INFORMACE od metodiků
Konkrétní požadavky k zápočtu z praxe, eventuálně další upřesňující informace, stanoví výhradně metodikové
příslušných kateder (podle studijního programu/kombinace).
4. Rozmístění studentů na školy
Na 1. souvislou praxi umísťuje studenty na školy v Olomouci a olomouckém regionu VÝHRADNĚ Středisko
pedagogických a odborných praxí. Zcela výjimečně lze studentovi povolit na jeho žádost (tiskopis "Žádost pro SPOP"
je zavěšen na webu SPOP) konání praxe v místě trvalého bydliště, a to jen ze závažných zdravotních důvodů (v tom
případě je nutné přiložit k žádosti lékařské potvrzení). Tuto žádost musí odsouhlasit metodikové obou kateder a
schválit ředitel zvolené školy (podpis a razítko školy na žádosti). Každou žádost o výjimku v praxi bude SPOP
individuálně posuzovat, termín podání do 30. 11. Studenti, kteří budou v letním semestru 1. ročníku na stáži
v zahraničí (Erasmus apod.), oznámí na SPOP, že nepožadují umístění na praxi z důvodu pobytu v zahraničí (náhradní
termín praxe si student domluví až po příjezdu ze zahraničí).

Přehled škol, na nichž zajišťuje praxi pro studenty výhradně SPOP:
A. Všechny základní a střední školy v Olomouci.

B. Základní školy v olomouckém regionu:
Velký Týnec

Horka n. Moravou

Velká Bystřice

Šternberk,
Svatoplukova 7

Šternberk,
dr. Hrubého 2

Sv. Kopeček

Štěpánov

Dolany

Bohuňovice

Senice

Tršice

Hlubočky

Náměšť na Hané

Slatinice

Lutín

Litovel
Vítězná 1250

Uničov
Pionýrů 685

Přerov
Trávník 27

Přerov
Želatovská 8

C. Střední školy v olomouckém regionu:
Přerov
Gymnázium J. B.
a SPgŠ
Denisova 3
Litovel
Gymnázium
J. Opletala

Prostějov
Reálné gymnázium a
ZŠ
Studentská 2
Uničov
Gymnázium

Prostějov
Gymnázium
J. Wolkera
Kollárova 3
Prostějov
ART ECON,
Střední škola s.r.o.

Prostějov
Cyrilometodějské
gymnázium
Komenského 17

Šternberk
Gymnázium
Horní nám. 5

Týden před začátkem praxe jsou studenti povinni zajít na přidělenou školu a domluvit se na průběhu praxe, zejména
na rozvrhu a konkrétních hodinách výuky podle možností školy. Vezměte si s sebou pro prvotní informaci na školách
„Průvodní dopis k 1. souvislé praxi“. Školy si většinou nepřejí, abyste je kontaktovali maily nebo telefonem. Tím jsou
míněny dotazy ohledně možnosti změny školy, termínu praxe apod. ze strany studentů směrem k ředitelství škol
ještě před určením nástupu na konkrétní školu. Student si může domluvit telefonicky nebo mailem upřesňující
osobní schůzku na konkrétní den PŘED započetím praxe s ředitelem nebo zástupcem ředitele školy.
V případě, že student nebude moci nastoupit na přidělenou školu (např. z důvodu náhlé nemoci, ukončení či
přerušení studia, nebo odjezdu na zahraniční stáž), oznámí tuto skutečnost PŘED začátkem praxe jak na SPOP, tak na
ředitelství školy, a to písemnou formou.

S eventuálními dotazy se můžete obracet na svého vyučujícího na fakultě, který vám bude dávat z této praxe zápočet
(metodik/didaktik předmětu), případně na SPOP. Přejeme mnoho úspěchů a věříme, že budete dobře reprezentovat
naši fakultu.
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