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Oznámení studentům 
 
 
Vážené studentky,  
Vážení studenti, 
 
 
vzhledem ke stále se prohlubujícímu zájmu oblasti praxe o dobrovolnické zapojení studentů 
učitelských i neučitelských studijních programů pro doučování dětí, u nichž  je zvýšené riziko 
studijní neúspěšnosti způsobené omezením kontaktní výuky, rozhodlo vedení Pedagogické 
fakulty realizovat tyto případné dobrovolnické aktivity studentů na základě nově vytvořených 
praxí, oceněných kredity. Dáváme tím všem případným dobrovolníkům, kteří se do doučování 
zapojili či se zapojí, získat za své působení kredity za praxe jako povinně volitelné či volitelné 
předměty nasazené do plánů většiny studijních programů Učitelství a Speciální pedagogika. 
 

A) Proto od letního semestru AR 2020/2021 figurují ve studijních plánech programů 
UČITELSTVÍ následující předměty: 

KPG/DEP1 – Dobrovolnická edukační praxe 1 
KPG/DEP2 – Dobrovolnická edukační praxe 2 
KPG/DEP3 – Dobrovolnická edukační praxe 3 
Každá z uvedených praxí je dotována 2 kredity, které budou studentovi uděleny za splnění 
15 hodin doučování žáků na základě zadání konkrétní školy.  
 

B) V případě studijních programů SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA bude od letního semestru 
AR 2020/2021 možné jako volitelné absolvovat následující předměty: 

Pro prezenční studium: 
USS/UDP2 – Dobrovolnická speciálněpedagogická praxe 1 
USS/UDP2 – Dobrovolnická speciálněpedagogická praxe 2 
USS/UDP3 – Dobrovolnická speciálněpedagogická praxe 3 
 
Pro kombinované studium: 
USS/UDP2 – Dobrovolnická speciálněpedagogická praxe 1 
USS/UDP2 – Dobrovolnická speciálněpedagogická praxe 2 
USS/UDP3 – Dobrovolnická speciálněpedagogická praxe 2 
Každá z uvedených praxí je dotována 2 kredity, které budou studentovi uděleny za splnění 
40 hodin dobrovolnických aktivit. 
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Důležité upozornění: 
Prosím studenty, kteří mají zájem o realizaci uvedených dobrovolnických praxí, aby si je 
prozatím nezapisovali v systému STAG.  Předměty jim budou zapsány do systému STAG až po 
jejich absolvování a uznání. Uvedený postup je jednodušší, než následně studentům, kteří si 
předmět zapsali v případě, že praxi neabsolvují, tuto odepisovat. Pokud se Vám již ve STAGu 
zapsanou praxi nepodařilo odepsat, nic se neděje, situace bude vyřešena. Z důvodu 
rozmístění studentů na dobrovolnickou praxi podle požadavků institucí (škol a zařízení), 
místo, okres a kraj působení, prosím vyplňte následující elektronický dotazník. 
 
https://forms.gle/nFXwhEXfvgjDBimBA 
 
Jaký bude následující postup: 
Poté, co vyplníte a odešlete dotazník  

 bude na základě odeslaných údajů vyhledána poptávka školy/zařízení v blízkosti 
místa, které jste v dotazníku uvedli; 

 prostřednictvím e-mailu Vám bude uvedená poptávka zaslána s odkazem 
na kontaktní osobu v rámci konkrétní školy/zařízení, na kterou se můžete obrátit; 

 ve spolupráci s uvedenou kontaktní osobou školy/zařízení budete zkontaktování 
s konkrétním žákem/klientem, se kterým budete spolupracovat. 

 
 
V Olomouci 22. 2. 2021  
 
          prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. v. r. 
       děkanka PdF UP v Olomouci 
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