Záznam hospitace z vyučovací jednotky
Během hospitací student sleduje a zaznamenává především tyto činnosti učitele a žáků:
1. Výchovně vzdělávací cíl
•

Stanovení

•

Obratnost formulace cíle v hodině

•

Práce s cílem během vyučovací jednotky

•

Diagnostika plnění cílů

•

Posouzení stupně dosažení výchovně vzdělávacího cíle vyučovací jednotky

2. Vyučovací jednotka jako celek
•

Struktura učebního dne

•

Posouzení vhodnosti a adekvátnosti jednotlivých částí

•

Úroveň instruktáže

•

Úroveň vlastního předvedení činnosti

3. Organizační a didaktická úroveň
•

Rozdělení žáků na pracovišti

•

Využití času pro samostatnou praktickou činnost žáků

•

Činnost učitele při samostatné práci žáků

•

Úroveň korekce činnosti žáků učitelem

•

Respektování didaktických zásad

4. Materiální připravenost
•

Vhodnost a kompletnost materiální přípravy

5. Odborná úroveň
•

Vhodnost výběru učiva

•

Vědeckost

•

Aktualizace

•

Inovace

6. Výchovné působení
•

Vedení žáků k pracovitosti, pečlivosti

•

Vedení k pořádku, atd.

7. Způsob prověřování získaných dovedností
•

Vhodnost forem prověřování a hodnocení získaných dovedností

8. Osobnost učitele
•

Odborná zdatnost

•

Komunikativní dovednosti

•

Celkové vystupování

9. Dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek
•

Vhodnost oblečení žáků

•

Zajištění ochranných pomůcek

•

Dodržování bezpečnostních opatření

10. Celkový závěr hodnocení vyučovací jednotky praxe

Záznam hospitace z vyučovací jednotky
Struktura vyučovací jednotky a její organizace
Student: ……………………………………………........

Předmět: ………………………

Cvičná škola: ……………………………………………

Třída: ……………….................

Cvičný učitel: ……………………………………………

Datum: …………………….….

Téma vyučovací jednotky: …………………………….………………………………………..
Cíle vyučovací jednotky: ……………………….………………………………………………

Časový průběh a organizace vyučovací jednotky
Čas (min)

Činnost učitele

Činnost žáků

Odborný obsah
vyučovaného tématu

Použité pomůcky

Záznam hospitace z vyučovací jednotky
Hodnocení vyučovací jednotky
Student: ……………………………………………........

Předmět: ………………………

Cvičná škola: ……………………………………………

Třída: ……………….................

Cvičný učitel: ……………………………………………

Datum: ………………….…….

Téma vyučovací jednotky: ……………………………………………………………………..
Cíle vyučovací jednotky: ………………………….……………………………………………

Cíle vyučovací jednotky (způsob sdělení žákům, diagnostika plnění cílů aj.):

Vyučovací jednotka jako celek (struktura, úroveň instruktáže aj.):

Organizační úroveň (rozdělení žáků na pracovišti, využití času vyučovací jednotky, činnost
učitele při samostatné práci žáků):

Respektování didaktických zásad:

Materiální připravenost (užití názorných pomůcek, didaktické techniky aj.):

Dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek (oblečení žáků, ochranné pomůcky,
dodržování bezpečnostních opatření):

Výchovné působení učitele (vedení žáků k pracovitosti, pečlivosti, pořádku aj.):

Způsob prověřování získaných dovedností (vhodnost forem prověřování a hodnocení):

Osobnost učitele (odborná zdatnost, komunikativní dovednosti, celkové vystupování aj.):

Atmosféra ve vyučovací jednotce:

Vlastní hodnocení vyučovací jednotky:

