Věc: Žádost k vykonání souvislé pedagogické praxe studenta/ky Filozofické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, studijní program Učitelství pro střední
školy
Váţená paní ředitelko, váţený pane řediteli,
dovoluji si Vás a Vaše kolegy poţádat o spolupráci při zajištění závěrečné souvislé
pedagogické praxe studenta/ky naší Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. Smyslem
souvislé pedagogické praxe je, aby si studenti ověřili pod vedením zkušených učitelů vlastní
schopnosti odborné a pedagogické a rozšiřovali si své poznatky metodické. Po dobu studia
neměli zatím tolik příleţitostí k praktickým výstupům, proto mají jen minimální zkušenosti s
prací v soustavě vyučovacích hodin.
Praxe je čtyřtýdenní a bude probíhat v termínu, který si student domluví s cvičícími
učiteli. Před zahájením praxe Vám zašleme na školu podrobnější informace a pro cvičící
učitele dohodu o provedení práce.
Za Vaši ochotu a laskavost děkujeme.
doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D., v. r.
proděkan pro studium FF JU

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení o souhlasu ke konání praxe
Souhlasím, aby student/ka programu Učitelství pro střední školy FF JU,
jméno a příjmení.................................................................................., studijní obor...................
absolvoval/a souvislou pedagogickou praxi na naší škole............................................................
adresa............................................................................................................................................
.....................................
ředitel/ka školy

…………………………………..
místo konání praxe; datum
Potvrzenou ţádost odevzdá posluchač na sekretariát příslušného ústavu FF JU nejpozději do
30. května.

HODNOCENÍ SOUVISLÉ PEDAGOGICKÉ PRAXE
studenta/ky 2. ročníku studijního programu Učitelství pro střední školy Filozofické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Jméno a příjmení studenta/ky
Termín konání praxe
Škola: Gymnázium
SOŠ
Studijní obor
Předmět
Cvičící učitel
Ţádáme cvičící učitele, aby stručně charakterizovali úroveň studenta v uvedených oblastech
(informace budou slouţit zejména ke zkvalitnění výuky na FF JU):
a) úroveň přípravy na vyučovací hodinu (samostatnost, obsah apod.),
b) úroveň odborné připravenosti studenta (porozumění obsahu látky, schopnost řešit
úlohy apod.),
c) úroveň metodické připravenosti studenta (plnění cílů, aktivace ţáků, komunikativní
dovednosti, celkový způsob výuky), různé.

a)

b)

c)

d)

Během praxe se uskutečnilo v předmětu:
hospitací .................................................

výstupů ...................................................

Hodnocení vypracoval/a ...................................................................... dne ................................

