Bakalářský studijní program
SPECIALIZACE V PEDAGOGICE
studijní obor
UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

DENÍK PEDAGOGICKÉ PRAXE

Student, studentka ………………………………………………………………...
Předmět aprobace …………………………… Termín praxe ……………………
Cvičná škola ……………………………………………………………………...
Ředitel školy ……………………………………………………………………...
Zástupce ředitele školy …………………………………………………………...
Cvičný učitel pro odborný předmět ………………………………………………
Cvičný učitel pro praktické vyučování …………………………………………...

Zemědělská 5, 613 00 Brno, tel.: +420 545 135 234, fax: +420 545 135 205, e-mail: czv@mendelu.cz

Poznámky k vedení deníku praxe
Obsah deníku pedagogické praxe by měl být stručný a výstižný. Jeho podoba není
předepsána. Po skončení pedagogické praxe se stává vlastnictvím studenta.

Doporučený obsah deníku pedagogické praxe
1. Individuální plán pedagogické praxe
2. Poznatky z výchovné a vzdělávací činnosti cvičné školy
Poznatky z činnosti ředitelství školy (plánovací, organizační a kontrolní činnost
ředitelství)
Poznatky z činnosti metodických orgánů školy
Poznatky z činnosti třídních učitelů
Poznatky z činnosti domova mládeže
Poznatky z činnosti účelového zařízení
Poznatky z mimotřídní a mimoškolní práce žáků a pracovníků školy
Poznatky ze spolupráce školy s odbornou praxí a veřejností
Poznatky z oblasti materiálního zabezpečení výchovy a vzdělávání
Poznatky z oblasti péče o duševní a tělesné zdraví, hygienu a bezpečnost žáků
a pracovníků školy
3. Písemné přípravy studenta na NÁSLECHY v odborném předmětu, záznamy
z náslechů a zápisy z ROZBORŮ náslechů v odborném předmětu
4. Písemné přípravy studenta na vlastní VÝSTUPY v odborném předmětu a zápisy
z ROZBORŮ výstupů (1 až 5 závěrů, známky a podpisy cvičného učitele)
5. Písemná příprava studenta na závěrečný VÝSTUP v odborném předmětu a zápis
z jeho ROZBORU hodnotící komisí
6. Písemná příprava studenta na NÁSLECH v praktickém vyučování, popř. cvičení
záznam z NÁSLECHU a zápis z ROZBORU náslechu v praktickém vyučování, popř.
cvičení
7. Písemná příprava studenta na vlastní vyučovací VÝSTUP v praktickém vyučování
a zápis z ROZBORU výstupu (1 až 5 bodů závěrů, známka a podpis cvičného učitele)
8. Písemné přípravy studenta na jeho jiné výchovné a vzdělávací činnosti v průběhu
pedagogické praxe
9. Jiné záznamy
10. Závěry
Zhodnocení pedagogické praxe směrem k sobě
Zhodnocení pedagogické praxe směrem ke cvičné škole
Zhodnocení pedagogické praxe směrem k ICV MZLU v Brně

