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PEDAGOGICKÁ PRAX ŠTUDENTOV  
UČITEĽSTVA FHPV, FF, FŠ, GTF, PBF 

PU V PREŠOVE 
 

Informácie 
Pedagogická prax je nevyhnutnou a povinnou súčasťou akademickej prípravy na 

učiteľské povolanie. Pedagogická prax nadväzuje na získané  teoretické vedomosti zo 
študovaných odborov a z pedagogických a psychologických disciplín, ktoré majú študenti  
aplikovať a využiť vo vyučovacom procese na cvičných základných a stredných školách. 
Touto formou si poslucháči majú možnosť overiť získané poznatky priamo v školskej praxi, 
zoznámiť sa s vybavením cvičnej školy, organizáciou mimotriednej a mimoškolskej práce. 
Praxujúci  študenti  sa môžu zúčastniť na zasadnutí predmetovej komisie, na pedagogickej 
porade i na ostatných podujatiach, ktoré sa v priebehu praxe v škole konajú. 

V priebehu bakalárskeho štúdia absolvujú študenti učiteľstva týždennú náčuvovú 
pedagogickú prax a študenti magisterského štúdia priebežnú pedagogickú prax 1; 2 
a päťtýždňovú súvislú pedagogickú prax. 

Organizáciu všetkých druhov pedagogických praxí zabezpečuje Ústav 
pedagogiky a psychológie FHPV PU. Kontaktnou pracovníčkou - manažérkou  praxí je 
bc. D. Ščešňáková , č. tel.: 051/7570257. 

Náčuvovú pedagogickú prax hodnotia a hodnotenie udeľujú poverení učitelia z Ústavu 
pedagogiky a psychológie. Priebežné praxe  a súvislú pedagogickú prax hodnotia a 
hodnotenie udeľujú didaktici odborných predmetov z jednotlivých katedier, inštitútov PU 
v Prešove. 

Školu pre náčuvovú, priebežnú pedagogickú prax študentovi určí Ústav pedagogiky 
a psychológie (manažérka praxí), pre súvislú pedagogickú prax si môže študent vybrať sám, 
po dohode s didaktikom príslušnej katedry.  

Termín konania jednotlivých druhov pedagogických praxí stanovuje harmonogram 
príslušného akademického roka  Prešovskej univerzity v Prešove. 
Náčuvová pedagogická prax sa realizuje  počas jedného týždňa za semester na základnej 
alebo strednej škole v Prešove.  Časová dotácia je 17 hodín.   
Priebežnú pedagogickú prax 1 (PPP1) a priebežnú pedagogickú prax 2  (PPP2) študent 
vykoná na základnej a strednej škole v Prešove (PPP1 – ZŠ, PPP2 – SŠ alebo opačne).  Škola 
bude študentovi pridelená manažérkou pedagogických praxí. Výnimku realizovať prax 
v mieste bydliska môže udeliť študentovi didaktik odborného predmetu.  
Súvislú pedagogickú prax študent vykoná na základnej a strednej škole.  O poradí vybratých 
škôl rozhoduje študent. Školu si môže študent vybrať sám  a výber prekonzultuje 
s didaktikom príslušnej katedry. Výnimku pre absolvovanie praxe na jednom type školy môže 
udeliť didaktik odborného predmetu. 

Cvičný učiteľ, ktorý vedie študenta na pedagogickej praxi musí mať odbornú 
i pedagogickú kvalifikáciu a minimálne 5-ročnú pedagogickú prax  v požadovanom 
aprobačnom predmete. 

Odmena za pedagogickú prax sa realizuje v zmysle platnej Metodiky rozpisu finančných 
prostriedkov MŠ SR zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na príslušný kalendárny 
rok. V prípade, že študent nenastúpi na pedagogickú prax v termíne, ktorý stanovuje 
harmonogram akademického roka, je povinný  to oznámiť manažérke pedagogických praxí 
a didaktikovi odborného predmetu a podať si žiadosť o náhradný termín vykonania 
pedagogickej praxe. 
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           Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných  vied, 
           Ústav pedagogiky a psychológie 

‐            Ul. 17. novembra 1, 081 16   P r e š o v, tel. č. 051/7570257 
‐  

 
Harmonogram pedagogických praxí  

pre študentov učiteľstva akademických predmetov  Prešovskej univerzity  
akademický rok ......./....... 

Druh praxe Počet 
týždňov

Počet hodín Dátum realizácie 

Priebežná pedagogická prax 2  
- ZS 
 2. ročník magisterského štúdia. 
Formy pedagogickej praxe:  
‐ hospitácie študenta na vyuč.hodinách 

(počet hodín podľa možností cvičného 
učiteľa), 

‐ vlastné vyučovacie výstupy študenta, 
‐ predmetový a metodický rozbor odučených 

hodín. 

2 t.  SŠ 10 hodín výstupov/1 št. 
6 hodín rozborov/1 št. 
dvojpredmetové štúdium 
SŠ – 5 hod. + 5 hod. 
jednopredmetové štúdium 
SŠ – 10 hod. 
 
 
 
Odporúčanie MŠ  SR –  
skupina študentov na hodine 
rozboru najmenej 3 členná. 
30 hodín výstupov/ 3 št. 
18 hodín rozborov /3 št. 

 
 
Podľa aktuálneho 
školského roka 
(najčastejšie v septembri, 
októbri) 

Súvislá pedagogická prax  - LS  
(ZŠ + SŠ), 2. ročník, študenti magisterského 
štúdia. Formy pedagogickej praxe:  
‐ hospitácie študenta na vyuč.hodinách 

(počet hodín podľa možností cvičného 
učiteľa), 

‐ vlastné vyučovacie výstupy študenta, 
‐ predmetový a metodický rozbor odučených 

hodín. 

4 t.  32 hod. výstupov 
dvojpredmetové štúdium 
ZŠ – 8 hod. + 8 hod. 
SŠ – 8 hod. + 8 hod. 
jednopredmetové štúdium 
ZŠ – 16 hod. 
SŠ – 16 hod. 

 
Podľa aktuálneho 
školského roka 
(najčastejšie v januári, 
februári) 

Náčuvová pedagogická prax - 
LS 
3. ročník bakalárskeho štúdia . Prax 
zameraná na pedagogicko-psychologické 
pozorovanie. 
Študenti pozorujú  vyučovanie na 4 hodinách 
počas 4 dní podľa rozvrhu školy.   

 
1 t. 

 
 

17 hod. náčuvov 
(v skupine 6 št.) 

 

 
Podľa aktuálneho 
školského roka 
(najčastejšie v marci) 

Priebežná pedagogická prax  1 
– LS 
1. ročník magisterského štúdia. 
Formy pedagogickej praxe:  
‐ hospitácie študenta na vyuč.hodinách 

(počet hodín podľa možností cvičného 
učiteľa), 

‐ vlastné vyučovacie výstupy študenta, 
‐ predmetový a metodický rozbor odučených 

hodín. 

2 t.  ZŠ 10 hodín výstupov (5/5)/1 št. 
dvojpredmetové štúdium 
ZŠ – 5 hod. + 5 hod. 
jednopredmetové štúdium 
ZŠ – 10 hod. 
 
Odporúčanie MŠ  SR –  
skupina študentov na hodine 
rozboru najmenej 3 členná. 
                                                            

30 hodín výstupov/ 3 št. 

 
Podľa aktuálneho 
školského roka 
(najčastejšie v marci, 
apríli) 
 

Poznámka: 

Počet študentov v skupine je určený Ministerstvom školstva SR v metodike rozpisu dotácií 
finančných prostriedkov  (počet hodín rozborov ≤ počet hodín praxe). Na akademický rok  
2009/2010 bola napr.  stanovená odmena za 1 hodinu rozboru 5 EUR (150,- Sk). Učitelia sú 
odmeňovaní za realizované hodiny rozborov vyučovacích hodín, nie za nimi odučené hodiny, 
resp. hodiny, ktoré odučí praxujúci študent. 
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Zmluva o spolupráci 
 

Zmluvné strany: 
1. Prešovská univerzita v Prešove 

Námestie legionárov 3, 080 01  Prešov 
zastúpená: ........................................................, rektor  

 IČO: 17070775 
(ďalej len „univerzita“) 

a 
 

2. ........................................................................................................... 
.......................................................................................................... 
zastúpená: ......................................................................................... 
IČO: ................................................................................................. 
bankové spojenie: ............................................................................ 

(ďalej len „cvičná škola“) 
 
 
 uzavreli podľa § 37 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov túto 

 
zmluvu o spolupráci 

 
Čl. 1 

Predmet zmluvy 
1. Predmetom zmluvy je stanovenie základných podmienok spolupráce medzi 

zmluvnými stranami pri realizácii všetkých druhov pedagogických praxí študentov  
univerzity učiteľstva akademických predmetov. 

 
Čl. 2 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
Zmluvné strany sa dohodli na týchto podmienkach spolupráce: 

1. Univerzita je povinná: 
a) na začiatku kalendárneho roka informovať školu o harmonograme pedagogických 

praxí študentov učiteľstva akademických predmetov,  
b) najmenej tri týždne vopred informovať školu o realizácii pedagogickej praxe 

(druh, rozsah praxe, počet študentov a pod.), 
c) zabezpečiť, aby sa študenti riadili vnútorným poriadkom cvičnej školy, 
d) zaplatiť  dohodnutú odmenu podľa čl. 3 tejto zmluvy. 

 
2. Cvičná škola je povinná  

a) vytvoriť vhodné podmienky pre pedagogickú prax študentov, podľa špecifík, ktoré 
si vyžaduje, 

b) poveriť pedagogického zamestnanca, ktorý bude koordinovať pedagogickú prax v 
škole (organizačné zabezpečenie realizácie praxe, výber cvičných učiteľov, atď.), 

c) umožniť povereným zamestnancom univerzity kontrolu priebehu praxe, 
d) predložiť univerzite výkaz o vykonaní rozborov hodín. 
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3. Povinnosťou cvičných učiteľov je:  
a) umožniť študentom hospitovať na vyučovaní a realizovať rozbory týchto  

vyučovacích hodín, 
b) poskytnúť študentovi na prípravu samostatného výstupu návod, realizovať rozbor 

a hodnotenie  hodín, ktoré študent odučil, 
c) poskytnúť príslušnému didaktikovi informácie o praxujúcom študentovi, 
d) zhodnotiť študenta podľa predloženého formulára, 
e) predložiť univerzite výkaz o vykonaní rozborov hodín. 
                                                               

Čl. 3 
Dohodnutá odmena 

1. Odmena za pedagogickú prax sa bude realizovať  v zmysle platnej Metodiky 
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na príslušný 
kalendárny rok.  

2. Odmeňovanie cvičných učiteľov za vedenie praxe sa bude realizovať na základe 
dohody o vykonaní práce medzi univerzitou a učiteľom prevodom na účet určený 
učiteľom. Odmena pre cvičnú školu sa bude realizovať na základe uzatvorenia 
tejto zmluvy podľa odseku 1 tohto článku. 

3. Podkladom pre vyplatenie odmeny bude predložený výkaz o vykonaní rozborov 
hodín. Vzor výkazu pre cvičného učiteľa bude súčasťou prílohy pri dohode. Výkaz 
pre cvičnú školu je prílohou tejto zmluvy. 

 
Čl. 4 

Platnosť zmluvy 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú jeden rok, od …................ do …...................... 

2. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné platnosť zmluvy ukončiť dohodou 
zmluvných strán alebo okamžitým skončením pri závažnom porušení podmienok 
tejto zmluvy. 

3. Po dohode zmluvných strán možno túto zmluvu predĺžiť na ďalšie zmluvné 
obdobie. 

 
Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 
1. Konkrétne podmienky výkonu práce v oblasti organizácie pedagogickej praxe   

upresňuje   Ústav   pedagogiky a psychológie FHPV PU (tel.č. 051/7570257). 

2. Zmluva  má dve vyhotovenia,  každá zo zmluvných strán obdrží jedno 
vyhotovenie. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 
 
 

V Prešove ..............................  V ............................................... 
 
 
 
..........................................................    .................................................... 
                   rektor       riaditeľ školy 
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DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE  
 

Prešovská univerzita v Prešove 
Fakulta humanitných a prírodných vied 
UL. 17. novembra 1, 081 16  Prešov 
Zastúpená: ............................................................., dekan ................... 
(ďalej len „zamestnávateľ“)  

a 
Meno a priezvisko, titul: ....................................................... rodné priezvisko: ......................... 
dátum narodenia: ................................  miesto narodenia: .....................  stav: .......................... 
číslo obč. preukazu: ............................... rodné číslo:   ............................................................... 
Trvalý pobyt (č.domu/súp.číslo): ...................................................................... PSČ ................. 
poberateľ dôchodku:  áno   nie       
št. príslušnosť:  
Číslo účtu: .............................................................. kód banky ...................................................  
(ďalej len „zamestnanec“) 
 
uzatvárajú podľa § 226  Zákonníka práce túto 

 
dohodu o vykonaní práce: 

1. Dohodnutá pracovná úloha: vedenie praxe študentov Prešovskej univerzity. Pracovná 
úloha je  stanovená   na   výkon     náčuvovej   pedagogickej  praxe študentov učiteľstva 
akademických predmetov. 
Výkon pracovnej úlohy ukladá zamestnancovi: 
- umožniť študentom hospitovať na vyučovaní v skupinách po 6-tich študentoch, 
- realizovať rozbor (výklad) s konkrétnymi ukážkami školskej dokumentácie.  

 
2. Doba, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať:   

 
3. Predpokladaný rozsah práce (pracovnej úlohy): na základe výkazu  
 
4. Za vykonanú prácu (splnenie pracovnej úlohy) vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi 

odmenu v celkovej výške .................,-  Eur  (.....Eur/hod.) . Podkladom pre vyplatenie 
odmeny bude zamestnancom predložený výkaz, ktorý je prílohu tejto dohody. 

 

5. Zamestnanec vykoná pracovnú úlohu osobne, riadne a včas a bude dodržiavať podmienky 
dohodnuté v súlade s predpismi vzťahujúci sa na jej výkon.                    

 
6. Pracovná úloha  musí   byť  vykonaná  v dohodnutej  dobe,  inak    zamestnávateľ   môže 

od dohody odstúpiť. Zamestnanec môže od dohody odstúpiť, ak nemôže pracovnú úlohu 
vykonať preto, že mu zamestnávateľ nevytvoril dohodnuté pracovné podmienky. 

 
7. Ďalšie dojednania:  odmena za vykonanú prácu bude vyplatená na základe predloženého 

výkazu vo výplatných termínoch FHPV PU po odpočítaní zákonných zrážok zo mzdy 
prevodom na číslo účtu učiteľa. 
Vyplnený „Výkaz o vykonaní rozborov hodín“ musí obsahovať všetky náležitosti vrátane 
podpisov riaditeľa školy, učiteľa a pečiatky školy. Pri nedodržaní týchto dojednaní 
odmena nebude vyplatená! 

 



 16

8. Zamestnanec svojim podpisom dáva súhlas na spracovanie a zverejnenie osobných údajov     
v akademickom informačnom systéme Prešovskej univerzity na dobu platnosti dohody.  

 
9. Zoznam študentov: 
 

...............................................................  ............................................................... 
 
...............................................................  ............................................................... 
 
...............................................................  ............................................................... 
 
...............................................................  ............................................................... 
 
...............................................................  ............................................................... 
 

 
 
V Prešove dňa ........................................... 
 

                                                                            ................................................................ 
                                                                          podpis učiteľa 

 
 

                                                           ................................................................. 
                       dekan 
 
 
.......................................................................         ............................................................      
podpis riaditeľ školy a pečiatka školy                      pečiatka a podpis zamestnávateľa 
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          Príloha k zmluve 
   

VÝKAZ 
o vykonaní rozborov hodín 

Vysoká škola:  Prešovská univerzita v Prešove 

Druh praxe, ročník:   

Dátum praxe:  

Akademický rok, semester:   
 
Cvičná škola: 
.......................................................................................................................................................
........... 
Bankové spojenie a číslo účtu školy, na ktorý budú poukázané náklady za pedagogickú prax:  
.................................................................................. 
 

Meno študenta Meno učiteľa Predmet 
Počet 
hodín 

rozborov 

Náklady v € 
1 hod. rozboru 

0,66 € 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Spolu:   
   
 
 
 
 
 

  

V ............................ dňa ...........................               Riaditeľ školy 
                               (pečiatka a podpis) 
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di 
                      Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných  vied                        
Ústav            Ústav pedagogiky a psychológie   

     Ul. 17. novembra 1, 081 16   P r e š o v, tel. č. 051/7570257 
 
 
 

POUČENIE O VYPLNENÍ A ODOVZDANÍ DOHODY A VÝKAZU O VYKONANÍ 
PRÁCE 

 
 

 Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára s cvičným učiteľom za účelom finančného 
ohodnotenia práce, ktorú učiteľ vykonáva počas absolvovania praxe študentov Prešovskej 
univerzity v Prešove. 
 
Vyplnenie a odovzdanie dohody: 

- dohodu o vykonaní práce vyplní a podpíše cvičný učiteľ,  
- z organizačných dôvodov je potrebné dohodu podpísať aj riaditeľom školy 

a potvrdiť pečiatkou školy, 
- v dohode je potrebné uviesť všetky požadované osobné údaje cvičného učiteľa – 

bez nich sa nedá dohoda prihlásiť do Sociálne poisťovne a následne nie je možné 
dohodnutú odmenu vyplatiť, 

- vyplnená a podpísaná dohoda musí byť doručená na Ústav pedagogiky a psychológie 
- manažérke pedagogických praxí (2. posch., m.č. 321) ešte pred vykonaním 
práce (za jej včasné doručenie zodpovedá študent, ktorý si školu vybral sám na 
základe súhlasu didaktika príslušnej katedry). 

- Termíny doručenia dohôd: 
o  priebežná pedagogická prax – minimálne 2 týždne pred začiatkom 
o  súvislá pedagogická prax – minimálne 2 týždne pred začiatkom 

 
Vyplnenie a odovzdanie výkazu: 

- vyplnený, podpísaný a pečiatkou potvrdený výkaz  o vykonaní praxe je potrebné 
poslať  najneskôr  do 3 dní po ukončení poslednej pracovnej úlohy (spôsob doručenia: 
osobne, poštou, resp. poslať po študentovi). 

 
 
Upozorňujeme na: 

- kompletné vyplnenie Dohody o vykonaní práce v časti osobné údaje, 
- včasné doručenie Dohody a Výkazu o vykonaní práce na Ústav pedagogiky 

a psychológie – manažérke pedagogických praxí bc. Drahomíre Ščešňákovej            
(2. poschodie, m.č. 321). 

 
 
 
 
V Prešove ................................... 
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                       Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných  vied                        
Ústav            Ústav pedagogiky a psychológie   

      Ul. 17. novembra 1, 081 16   P r e š o v, tel. č. 051/7570257 
 
 

NÁČUVOVÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 
 
 

Ročník/semester: 
3. ročník bakalárskeho štúdia/letný semester 
 
Trvanie: 
1 týždeň  
 
Rozsah: 
spolu 17 hodín pre  6-tich študentov v skupine 

 
Prax je zložená:  
z náčuvov študenta na vyučovacích hodinách učiteľov. 1 hodinu rozboru (výkladu, besedy) 
realizuje riaditeľ školy (prípadne ním poverený zamestnanec), ktorý  ich oboznámi s 
pedagogickou dokumentáciou, celkovým životom školy,  špeciálnymi programami školy, s 
formami spolupráce s rodičmi, s problémovými javmi a pod. 
Na náčuvy nadväzuje rozbor pozorovaní s poverenými učiteľmi z Ústavu pedagogiky a 
psychológie.  
Pred nástupom na prax  budú na fakultách študenti  cielene – nácvikom cez rozbor 
videonahrávky - vedení učiteľmi fakulty k technike pozorovania alebo k   štruktúrovanému  
rozhovoru – ako základným metódam poznávania žiakov a života školy a k výberu cieľa 
pozorovania. 
Pozorovanie neslúži priamo iba na prehĺbenie poznatkov zo študijných predmetov odboru, ale 
na poznanie najširších súvislostí reálnej praxe školy.  Študent si ciele pozorovania určuje sám, 
pričom si môže zvoliť niektorú z vybraných oblastí pozorovania a analýzy, napr.: 

- štruktúra a typy vyučovacích hodín, 
- metódy sprostredkovania učiva žiakom (monologické, demonštračné, heuristické), 
- realizácia a uplatňovanie didaktických zásad v procese výučby, 
- princípy a spôsoby hodnotenia, klasifikácie, preverovania žiakov, 
- pedagogická komunikácia, 
- využívanie didaktických pomôcok na vyučovaní, 
- vytváranie priestoru pre samostatnú prácu žiakov na hodine, rozvíjanie tvorivosti 

žiakov, 
- využívanie rôznych foriem vyučovania (individuálne, skupinové, hromadné 

a individualizované formy, 
- motivácia žiakov, udržiavanie pozornosti žiakov na hodine, 
- riešenia záťažových situácií v škole a javov s tým súvisiacich (tréma, strach, konflikty 

v triede a pod.), 
 
Počas realizácie praxe je  študent povinný si zaviesť „Pedagogický denník“, v ktorom budú 
zaznamenané všetky realizované aktivity: náčuvy na hodinách, rozhovory s učiteľmi, 
rozhovory so žiakmi, špeciálny záznam z výnimočnej situácie – jej riešenie a pod. 
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Pedagogický denník po ukončení praxe študent odovzdá poverenému učiteľovi z Ústavu 
pedagogiky a psychológie, ktorý bude realizovať rozbory a kontrolovať účasť študentov.  
 
 
Organizácia praxe: 
Prax sa realizuje na základných a stredných školách. Školu pre náčuvovú pedagogickú prax 
študentovi určí Ústav pedagogiky a psychológie (manažérka pedagogických praxí). 
 
Hodnotenie praxe: 
zápočet potvrdí zápisom v MAISE a do indexu poverený učiteľ z Ústavu pedagogiky 
a psychológie. 
 
Inštruktáž k praxi: 
sa koná najneskôr jeden týždeň pred nástupom študentov na prax. Účasť študentov na 
inštruktáži je povinná.  Jej obsahom sú informácie o organizácii a priebehu praxe, rozdelení 
študentov na prax.  
 
 
 
 
V Prešove ...................................... 
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           Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných  vied, 
           Ústav pedagogiky a psychológie 

‐            Ul. 17. novembra 1, 081 16   P r e š o v, tel. č. 051/7570257 
 
 

Náčuvová pedagogicko-pychologická prax študentov tretích ročníkov 
FHPV, FF, FŠ, GTF, PBF PU v Prešove 
Termín: 

 
Odporúčania učiteľom, ktorí budú realizovať rozbory 

 
  Absolvovanie náčuvovej pedagogicko-psychologickej praxe je podľa študijného 
programu spoločenskovedného a pedagogicko-psychologického základu učiteľstva 
akademických predmetov, učiteľstva profesijných predmetov a praktickej prípravy 
a učiteľstva umeleckých a výchovných predmetov v treťom ročníku povinné a vyhodnocuje 
sa zápočtom. 
  Cieľom vykonávania tejto formy výučby je konkrétne priblíženie vyučovacieho 
procesu, aplikovanie niektorých metód pedagogicko-psychologickej diagnostiky, celkové 
pozorovanie vyučovacieho procesu, psychohygienických aspektov života školy a samozrejme 
príprava študentov na profesionálne zvládnutie prepojenia teoretických poznatkov získaných 
na akademickej pôde s reálnymi potrebami praxe. 
  Z uvedených dôvodov je žiaduce venovať tejto oblasti výučby zodpovedajúcu 
pozornosť. Pre zjednotenie jednotlivých krokov priebehu praxe je potrebné dodržať 
nasledujúce odporúčania. 

1. Pred uskutočnením praxe je potrebné klásť dôraz na techniku pozorovania, t.j. na 
vyhotovenie záznamu, výber cieľa pozorovania, prekonzultovanie cieľa so študentom 
a odporúčanie literatúry. 

2. Študenti budú rozdelení do tried minimálne po 6, pričom budú zohľadnené technické 
možnosti danej školy. Budú pozorovať vyučovanie na 4 hodinách počas 4 dní podľa 
pripraveného rozvrhu školy (bez vlastného výberu predmetov), ktorý im predloží 
zodpovedný zamestnanec školy. 

3. Prvý deň praxe sa odporúča učiteľom dostaviť sa spolu so študentmi na vybranú školu, 
najneskôr o 7:30 hod. (stretnutie – vstupná hala školy) urobiť prezentáciu 
a prekonzultovať so zodpovedným zamestnancom pripravenosť podmienok na 
vykonávanie praxe (napr. dostatok stoličiek, rozvrh hodín, voľná miestnosť na rozbor 
a pod.). Akékoľvek problémy a nejasnosti ihneď nahlásiť riaditeľovi školy a následne 
manažérke praxe. 

4. Každý deň praxe (aj prvý) sa učiteľ dostaví do školy na 4. vyučovaciu hodinu, kde 
v určenej miestnosti vykoná rozbor pozorovaného vyučovania. Rozbor  robí učiteľ 
podľa svojho výberu tak, že analyzuje pedagogické a psychologické pojmy, kategórie, 
ktoré si študenti evidovali v denníkoch, prípadne postrehy a dojmy študentov 
z celkovej výchovno-vzdelávacej činnosti (napr. jeden deň odporúčame venovať sa 
didaktickým pojmom – typom vyučovacích hodín, metódam vyučovania, klasifikácii, 
hodnoteniu; ďalší deň je možné sústrediť sa na psychologické javy – vekové osobitosti 
žiakov, myslenie, predstavy, pozornosť, únava, výchovný štýl, typológia učiteľa a i.). 

5. V jeden deň (odporúča sa záverečný deň pozorovania) realizuje rozbor – výklad 
riaditeľ príslušnej školy, prípadne zamestnanec ním poverený, ktorý priblíži 
študentom špecifiká školy, školskú administratívu, výchovné problémy, spoluprácu 
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s rodičmi, kvalitu aj kvalifikáciu učiteľského zboru, financovanie školy, prácu 
výchovného poradcu a iné osobitosti praxe. 

6. Študenti si počas pozorovania vedú tzv. pedagogický denník, ktorého obsahom sú 
záznamy celého priebehu praxe: Pedagogický denník má obsahovať nasledovné 
údaje: určenie a popis cieľa pozorovania, škola, trieda (počet žiakov, z toho  chlapcov, 
dievčat), vyučovací predmet (ktorá hodina v poradí), dátum, meno učiteľa, téma učiva, 
cieľ vyučovacej hodiny, záznamy z cieleného pozorovania, vlastné postrehy a dojmy.  
V závere denníka študent zhodnotí pozorovania a dopíše zhodnotenie praxe. 
Podrobný popis denníka (čo má obsahovať) bude súčasťou vstupnej inštruktáže pre 
študentov a taktiež v Pokynoch náčuvovej pedagogicko-psychologickej praxe pre 
študentov. 

7. Pedagogický denník odovzdá študent učiteľovi, ktorý bude realizovať rozbory 
a kontrolovať účasť študentov ako podklad pre udelenie zápočtu. 

8. O účasti študentov na praxi bude vykonávaná denná evidencia formou prezenčnej 
listiny u zodpovedného učiteľa fakulty. 

9. Rozbory budú vykonávať učitelia Ústavu pedagogiky a psychológie. 
10. Konkrétna škola s menným zoznamom študentov bude učiteľovi pridelená po 

spresnení podmienok a rozdelení študentov do škôl v dostatočnom časovom predstihu 
pred začiatkom praxe. 

 
 
 
 
 
V Prešove .................................. 
 
       doc. PhDr. Marta Černotová, CSc. 
       garantka predmetu ped.psych.praxe  
 
 
 
Kontakt: 
D. Ščešňáková, bc. – manažérka ped.praxí 
tel.č. 0902720252, 051/7570257 
e-mail: scesnak@unipo.sk 
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           Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných  vied, 
           Ústav pedagogiky a psychológie 

‐            Ul. 17. novembra 1, 081 16   P r e š o v, tel. č. 051/7570257 
 

Pokyny pre absolvovanie náčuvovej pedagogicko-pychologickej praxe  
študentom FHPV, FF, FŠ, GTF, PBF PU 3. ročníka učiteľstva akademických predmetov 

 
 
Termín praxe:   
Miesto: 
 
 Náčuvová pedagogická prax (pedagogicko-psychologická prax) – pozorovanie sa 
vykonáva na základných a stredných školách s cieľom: 

- poznať prácu učiteľov, vekové osobitosti žiakov ZŠ a SŠ, ich správanie počas 
vyučovacích hodín a celého vyučovacieho dňa, 

- poznať psychohygienické aspekty života školy, 
- poznať vzťahy školy a rodiny, mimoškolskú činnosť učiteľov i žiakov, 
- uskutočniť niektoré z metód pedagogicko-psychologickej diagnostiky a celkovým 

pozorovaním sa pripraviť na samostatné vyučovacie výstupy. 
 

Pozorovanie neslúži priamo na prehĺbenie poznatkov zo študijných predmetov odboru, 
ale na poznanie najširších súvislostí reálnej praxe školy. Študent si ciele pozorovania určuje 
sám, pričom si môže zvoliť niektorú z vybraných oblastí pozorovania a analýzy, napr.: 
- štruktúra a typy vyučovacích hodín; 
- metódy sprostredkovania učiva žiakom (monologické, demonštračné, heuristické); 
- realizácia a uplatňovanie didaktických zásad v procese výučby; 
- princípy a spôsoby hodnotenia, klasifikácie, preverovania žiakov; 
- pedagogická komunikácia; 
- využívanie didaktických pomôcok na vyučovaní; 
- vytváranie priestoru pre samostatnú prácu žiakov na hodine, rozvíjanie tvorivosti žiakov; 
- využívanie rôznych foriem vyučovania (individuálne, skupinové, hromadné 

a individualizované formy; 
- motivácia žiakov, udržiavanie pozornosti žiakov na hodine; 
- vekové zvláštnosti; 
- riešenia záťažových situácií v škole a javov s tým súvisiacich (tréma, strach, konflikty 

v triede a pod.). 
 
Organizačné pokyny: 
 
 Skupina študentov sa dostaví prvý deň  praxe na stanovenú školu najneskôr  o 7,30 
hod.  tak, aby sa mohli orientovať v prostredí školy, zoznámiť sa s triednym učiteľom 
a zavčasu zaujať svoje miesto pre pozorovanie vo vybranej triede. V ďalšie dni je potrebné 
prísť podľa rozvrhu hodín triedy, vždy načas tak, aby práca školy a triedy nebola rušená. 
 Povinnosťou študentov je každý deň praxe stráviť 4 vyučovacie hodiny. Na náčuvy 
bude nadväzovať rozbor pozorovania s učiteľom fakulty. 1 hodinu rozboru (výkladu 
besedy) realizuje riaditeľ školy (prípadne ním poverený zamestnanec). Odporúča sa 
posledný deň pozorovania (štvrtok). 
 Počas pobytu v triede je povinnosťou študenta správať sa tak, aby svojou 
prítomnosťou nerušil priebeh vyučovania. Podľa úloh z pedagogiky a psychológie bude 
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študent vykonávať pedagogicko-psychologické pozorovanie a získané údaje zaznamená 
metódou písania denníka.  Ten odovzdá učiteľovi fakulty, ktorý bude realizovať rozbory 
a kontrolovať účasť študentov ako podklad k udeleniu zápočtu. 
 Pre naplnenie vybraných úloh praxe môžu študenti v priebehu prestávok realizovať 
rozhovory so žiakmi a učiteľmi školy. Spresnenie pozorovaných pedagogicko-
psychologických úloh budú realizovať podľa inštrukcií jednotlivých učiteľov Ústavu 
pedagogiky a psychológie FHPV PU v predmetoch psychológia a pedagogika. 
 Odporúčame, aby bol prvý deň praxe realizovaný ako celkové (nešpecifické) 
pozorovanie pre zorientovanie sa v škole, triede, kolektíve žiakov. Po vlastnom 
rozhodnutí si študent vyberie určitý pedagogický a psychologický jav (problém), ktorý 
bude špeciálne sledovať, robiť si o ňom záznam, vyhodnocovať ho a interpretovať 
s použitím teórie pedagogiky a psychológie. 
 Pre dôsledný záznam si študent zavedie ZOŠIT PRE PRAX (Pedagogický denník), 
v ktorom budú zaznamenané všetky realizované aktivity: napr. náčuvy na hodinách, 
rozhovory s učiteľom, rozhovory so žiakmi, špeciálny záznam z výnimočnej situácie – jej 
riešenie a pod. 
 Pedagogický denník má obsahovať nasledovné údaje: určenie a popis cieľa 
pozorovania, škola, trieda (počet žiakov, z toho chlapcov, dievčat), vyučovaný predmet (ktorá 
hodina v poradí), dátum, meno učiteľa, téma učiva, cieľ vyučovacej hodiny, záznamy 
z cieleného pozorovania, vlastné postrehy a dojmy. V závere denníka študent zhodnotí 
pozorovania a dopíše zhodnotenie praxe.  
  

Pre efektívne zvládnutie praxe sa odporúča preštudovať odbornú literatúru, napr.: 
Mojžíšek, Ľ.: Vyučovací metody. 
Mojžíšek, Ľ.: Vyučovací hodina. 
Tej, J.: Úvod do pedagogickej komunikácie. 
Mareš, J.-Křivohlavý, J.: Sociální a pedagogická komunikace ve škole. 
Rys, S.: Hospitace v pedagogické praxi. 
Velikanič, J.: Skúšanie, hodnotenie a klasifikácia žiakov. 
Hrabal, V.: Psychologické otázky motivace ve škole. 
Petty, G.: Moderní vyučovaní. 
Fontanna, D. Psychologie ve školní praxi. 
Mihálik, L.: Analýza vyučovacej hodiny. 
Petlák, E.: Všeobecná didaktika.  
Kalhoust – Obst: Středoškolní didaktika. 
Turek, I.: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania. 
Turek, I.: Didaktika. 
Vališová, A, Kasíková, H: Pedagogika pro učitele. 
Skalková, J.: Obecní pedagogika.   
Kolář, Z., Šikulová, R.: Vyučování jako dialog. 
 
V Prešove ....................... 
 

doc. PhDr. Marta Černotová, CSc. 
       garantka predmetu ped.psych.praxe  
 
 
Kontakt: 
D. Ščešňáková, bc. – manažérka ped.praxí 
tel.č. 0902720252, 051/7570257 
e-mail: scesnak@unipo.sk 
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           Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných  vied, 
           Ústav pedagogiky a psychológie 

‐            Ul. 17. novembra 1, 081 16   P r e š o v, tel. č. 051/7570257 
      
       
      V Prešove ......................... 
 
 
 
VEC 
Žiadosť o umožnenie priebežnej / súvislej praxe 
 
 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ. 
 

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o umožnenie realizácie priebežnej pedagogickej praxe 1 
 v zimnom semestri ak. roka ............................, študentom učiteľstva FHPV, FF, FŠ, GTF 
a PBF  1. ročníka denného magisterského štúdia.  

  
Organizácia pedagogickej praxe je nasledovná: (Presný počet hodín je aktualizovaný univerzitou pre 
každý školský rok v závislosti od druhu praxe).  
 

I. Termín pedagogickej praxe:   
II. Rozsah hodín pedagogickej praxe: 

dvojpredmetové štúdium:   jednopredmetové štúdium: 
5 hod. výstupov z prvého predmetu  10 hod. výstupov   
5 hod. výstupov z druhého predmetu 
 
Po každom výstupe študenta, cvičný učiteľ realizuje rozbor a hodnotenie študenta. 
Učiteľovi bude vyplatená odmena za rozbory hodín (u      dvojpredmetových   študentov 
5 hodín z jedného predmetu, u jednopredmetových 10 hodín). 
 

III. Prax pozostáva: 
- z hospitácií študenta na vyučovacích hodinách učiteľov, 
- z vlastných vyučovacích výstupov študenta, 
- z rozboru výstupov študenta, 
- z aktívnej účasti na mimotriednej a mimoškolskej činnosti školy (účasť na rodičovských 

aktívoch, príprave násteniek, školského programu, atď.), 
- z oboznámenia sa s pedagogickou dokumentáciou triedy a školy (vzdelávacie štandardy, 

školský vzdelávací program a pod.)  
 

IV. Cieľ praxe: 
Počas pedagogickej praxe si študent overuje vedomosti z pedagogiky, psychológie i z teórie 
vyučovania predmetov príslušnej aprobácie. Zároveň si osvojuje potrebné praktické zručnosti, 
rozvíja pedagogické schopnosti, učí sa pedagogicky myslieť, organizovať činnosť žiakov. 
Študent sa ďalej má naučiť diagnostikovať prejavy správania sa žiakov v triede, tvoriť projekt 
vyučovacej hodiny, usmerňovať a riadiť výchovno-vzdelávaciu činnosť žiakov, efektívne 
komunikovať, správne formulovať otázky, riešiť pedagogické situácie, atď. 
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V. Hodnotenie praxe: 
Prácu študenta počas praxe hodnotia učitelia, u ktorých študent prax realizuje. Hodnotia 
priebežne, a to rozborom hospitácií, jednotlivých výstupov a písomných príprav – denne. 
Písomné prípravy po ukončení praxe odovzdá študent didaktikovi odborného predmetu 
podpísané učiteľom, u ktorého prax absolvoval. 
Na konci praxe  učitelia vypracujú  „Hodnotenie študenta“ (predložené tlačivo), ktoré študent 
odovzdá na fakultu didaktikovi odborného predmetu.   
V snahe  zjednotiť kritériá hodnotenia  na všetkých školách  sme pre realizáciu hodnotenia 
vypracovali cvičným učiteľom  tzv.  „manuál“,  ktorý by mal hodnotenie uľahčiť. 
Tlačivá „Rozvrh hodín“, „Hodnotenie študenta“ a  „Manuál k hodnoteniu“ Vám doručia 
študenti pri nástupe na prax.  
 

VI. Odmena za realizáciu praxe:  
Odmeňovanie učiteľov za vedenie praxe sa bude realizovať na základe dohody o vykonaní 
práce medzi fakultou a učiteľom prevodom na osobný účet učiteľa. Učiteľovi bude vyplatená 
odmena za počet rozborov hodín  (5 hod. na predmet). Fakulta  učiteľovi prepláca za 
l hodinu rozboru ..... Eur. (Odmena za rozbory vyučovacích hodín sa aktualizuje každoročne 
podľa dotácie MŠ SR). 
 

VII. Vyplnenie a odovzdanie dohody: 
- v dohode o vykonaní práce je potrebné uviesť všetky požadované osobné údaje – bez nich 

sa nedá dohoda prihlásiť do Sociálnej poisťovne a následne nie je možné dohodnutú 
odmenu vyplatiť. 

 
 
Prosíme vedenie školy a cvičných učiteľov, aby študentom pripravili vhodné pracovné 

podmienky (napr. učebné pomôcky, učebnice), a  zabezpečili vhodné psychohygienické podmienky 
(miesto v kabinete, zborovni). 

Žiadame cvičných učiteľov, aby dôsledne vyžadovali realizáciu – rozloženie praxe do celých 
dvoch týždňov pobytu študenta v škole. 

Za ochotu a spoluprácu pri vedení študentov na pedagogickej praxi ďakujeme. 
  
 
 
 
 
 
 
      prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD. 
                 riaditeľ Ústavu pedagogiky a psychológie 
 
      bc. Drahomíra Ščešňáková 
              manažérka pedagogických praxí 
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           Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných  vied, 
           Ústav pedagogiky a psychológie 
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PRIEBEŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 1 
 
 

Ročník/semester: 
1. ročník mgr. štúdia/letný semester 
 
Trvanie: 
2 týždne na základnej škole 
 
Rozsah: 
10 hodín výstupov/  1študent 
dvojpredmetové štúdium: 
5 hod. + 5 hod. 
jednopredmetové štúdium: 
10 hod.  
 
Po každom výstupe študenta, cvičný učiteľ realizuje rozbor a hodnotenie študenta. Učiteľovi bude 
vyplatená odmena za rozbory hodín. Fakulta učiteľovi vyplatí za l hodinu rozboru ....,- Eur. 
 

 
Prax je zložená : 
- z hospitácií študenta na vyučovacích hodinách učiteľov, 
- z vlastných vyučovacích výstupov študenta, 
- z rozboru výstupov študenta, 
- aktívnej účasti na mimotriednej a mimoškolskej činnosti školy (účasť na rodičovských 

aktívoch, prípravy násteniek, školského programu, atď.), 
- oboznámenia sa s pedagogickou dokumentáciou triedy a školy (vzdelávacie štandardy, 

školský vzdelávací program a pod.), 
- z iných činností, ktoré odporúča cvičný učiteľ, alebo iný zodpovedný pracovník cvičnej 

školy. 
 
Počas realizácie praxe  sa študent  oboznámi s učebnými osnovami predmetov a tematickými 
plánmi učiva, štátnym a školským vzdelávacím programom, podľa ktorých bude vyučovať.  
Dôsledne sa pripraví na vlastné vyučovanie, vypracuje si písomnú prípravu na každú 
vyučovaciu hodinu a odkonzultuje ju s cvičným učiteľom (postupuje podľa pokynov 
didaktikov odborných predmetov).  
Po ukončení praxe odovzdá: 
1. didaktikovi odborného predmetu: 
- písomné prípravy podpísané cvičným učiteľom,  
- hodnotenie z praxe, ktoré vypracoval cvičný učiteľ (predpísané tlačivo), 
2. manažérke praxe  
- výkaz o vykonaní rozborov. 
 
Organizácia praxe: 
prax sa realizuje na základných  školách v Prešove. Ak študent nemôže absolvovať prax zo 
závažných dôvodov v Prešove, včas (minimálne  4 týždne pred nástupom na prax) 
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písomné požiada  manažérku praxí o udelenie výnimky s potvrdeným súhlasom didaktika 
odborného predmetu. Ak si študent vyberie cvičnú školu sám, je povinný odovzdať vyplnený  
„Súhlas s vykonaním praxe“ manažérke praxe. Pri vybavovaní súhlasu odovzdá škole aj 
Dohodu o vykonaní práce, ktorá sa uzatvára s cvičným učiteľom. 
 
Hodnotenie praxe: 
Zápočet potvrdí zápisom v MAISE a do indexu didaktik odborného predmetu na základe 
odovzdaných, podpísaných  príprav  na vyučovanie a hodnotenia z praxe. Prax v MAISE sa 
nezapisuje hodnoteným zápočtom. 
 
Inštruktáž k praxi: 
sa koná najneskôr dva týždne pred nástupom študentov na prax. Účasť študentov na 
inštruktáži je povinná.  Jej obsahom sú informácie o organizácii a priebehu praxe, rozdelení 
študentov na prax a tlačivách potrebných k pedagogickej praxi.  Pred inštruktážou si každý 
študent zabezpečí  nasledujúce tlačivá: 1x Pokyny, 2x Rozvrh vyučovacích hodín,  2x Výkaz 
o realizovaní výstupov a rozborov hodín , 2x Hodnotenie pedagogickej praxe študenta a 2x 
Manuál k hodnoteniu ped. praxe. 
Tlačivá budú dostupné na internetovej stránke FHPV PU/Ústav pedagogiky 
a psychológie/Pedagogická  prax/Priebežná pedagogická prax 2/....  
 
 
 
 
V Prešove ...................................  
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           Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných  vied, 
           Ústav pedagogiky a psychológie 

‐            Ul. 17. novembra 1, 081 16   P r e š o v, tel. č. 051/7570257 

 

Pokyny 
k priebežnej pedagogickej praxi 1  pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia 

učiteľstva akademických predmetov FHPV, FF, FŠ, GTF, PBF PU v Prešove 
 
 
VIII. Termín pedagogickej praxe:   

IX. Miesto realizácie pedagogickej praxe:  
..................................................................................................... 

X. Rozsah hodín pedagogickej praxe: 
dvojpredmetové štúdium:    jednopredmetové štúdium: 
5 hod. výstupov z prvého predmetu  10 hod. výstupov   
5 hod. výstupov z druhého predmetu 
 

Po každom výstupe študenta, cvičný učiteľ realizuje rozbor a hodnotenie študenta. 
Učiteľovi bude vyplatená odmena za rozbory hodín (u dvojpredmetových študentov 5 
hodín z jedného predmetu, u jednopredmetových 10 hodín). 

 
XI. Prax pozostáva: 

- z hospitácií študenta na vyučovacích hodinách učiteľov, 
- z vlastných vyučovacích výstupov študenta, 
- z rozboru výstupov študenta, 
- aktívnej účasti na mimotriednej a mimoškolskej činnosti školy (účasť 

na rodičovských aktívoch, príprave násteniek, školského programu, atď.), 
- oboznámenia sa s pedagogickou dokumentáciou triedy a školy (vzdelávacie 

štandardy, školský vzdelávací program a pod.) 
XII. Počas priebežnej pedagogickej praxe si študent plní nasledujúce povinnosti:  

1. Pred začatím pedagogickej praxe si študent vytlačí tlačivá  „Rozvrh hodín“, 
„Hodnotenie z praxe“ a „Manuál k hodnoteniu“, ktoré nájde  na adrese: 
http://www.unipo.sk/fhpv/index.php?sekcia=katedry-fakulty&id=70. 

2. Na začiatku pedagogickej praxe, po príchode do školy sa študent prihlási 
u riaditeľa školy (prípadne ním povereného zamestnanca).  

3. Spolu s učiteľmi, ku ktorým bol pridelený na prax, vypracuje rozvrh hodín 
hospitácií a výstupov, ktorý   doručí   didaktikovi  (metodikovi) odborného  
predmetu  do dvoch dní  (prípadne  pošle     e-mailom). 

4. Počas praxe je študent dochvíľny:  príchod do školy je najmenej 15 min. pred 
začiatkom vyučovania, študent opúšťa školu podľa pokynov učiteľa. V škole je 
počas celých dvoch týždňov trvania praxe. 

5. Hospituje a vyučuje podľa rozvrhu hodín. 
6. Prostredníctvom učiteľov sa oboznámi s učebnými osnovami predmetov 

a tematickými plánmi učiva, podľa ktorých bude vyučovať, a s ďalšou školskou 
agendou. 

7. Dôsledne sa pripraví na vlastné vyučovanie, vypracuje si písomnú prípravu na 
každú vyučovaciu hodinu a odkonzultuje ju s učiteľom. Písomné prípravy po 
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ukončení praxe odovzdá didaktikovi odborného predmetu podpísané učiteľom, 
u ktorého prax absolvoval.   

8. Aktívne sa podieľa na mimotriednej a mimoškolskej činnosti školy.  
9. Pomáha učiteľom pri pedagogickom dozore a plní ostatné úlohy, ktoré vyplývajú 

z vnútorného poriadku školy. 
10. V prípade  choroby  sa  ohlási   manažérke  pedagogických  praxí, č. m. 321,   tel.č. 

7570257 a po dohode prax realizuje v náhradnom termíne. 
11. Po ukončení praxe predloží didaktikovi (metodikovi) odborného predmetu 

k udeleniu zápočtu: 
- hodnotenie z praxe, ktoré vypracoval učiteľ (predpísané tlačivo), 
- písomné prípravy z vlastných vyučovacích hodín. 

12. Po ukončení praxe (ihneď) predloží manažérke praxe výkaz o vykonaní rozborov. 
 
 
 
V Prešove dňa ........................... 
        prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD. 
          riaditeľ Ústavu pedagogiky a psychológie 
 
       bc. Drahomíra Ščešňáková  
                      manažérka pedagogických praxí 
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           Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných  vied, 
           Ústav pedagogiky a psychológie 

‐            Ul. 17. novembra 1, 081 16   P r e š o v, tel. č. 051/7570257 
 
 

PREDBEŽNÝ SÚHLAS S VYKONANÍM priebežnej/súvislej * PRAXE  
 
Potvrdzujeme, že ............................................................. študent (ka) 1. ročníka magisterského 
štúdia FF, FHPV, FŠ, GTF, PBF* PU v Prešove učiteľstva akademických predmetov, odbor 
................e-mail: ......................... môže praxovať na našej škole v čase od ................................ 
* zakrúžkujte 
 
 
Informácie o škole (pracovisku), kde sa bude prax realizovať: 
Názov a adresa školy (pracoviska): 
.......................................................................................................................................................
Tel. číslo školy (pracoviska):              .............................................. 
E-mailová adresa školy (pracoviska): ............................................. 
 
 
Údaje o cvičnom učiteľovi, ktorý bude zabezpečovať prax (resp. 
učiteľoch): 
Meno, priezvisko a titul cvičného učiteľa:               Meno, priezvisko a titul cvičného učiteľa: 
..................................................................                ................................................................... 
Študijný odbor: ........................................                Študijný odbor: ......................................... 
Dĺžka praxe: ................... rokov (min 5 r.)               Dĺžka praxe: ................... rokov (min 5 r.) 
 
 
 
 
V  ……………………….. dňa ………………… 
                                                                                           ……………………………….. 
                                                                                             pečiatka školy (pracoviska) 
                                                                                                 podpis riaditeľa (ky) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 32

           Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných  vied, 
           Ústav pedagogiky a psychológie 

‐            Ul. 17. novembra 1, 081 16   P r e š o v, tel. č. 051/7570257 
 
 

ROZVRH  HODÍN 

študenta PU na ............................................................. prax  

 

z  predmetu: ....................................................................... 

 
Meno a priezvisko študenta: ..................................................................................................... 

Adresa školy (tel.č.):.................................................................................................................. 

Cvičný učiteľ: .................................................................. 

 

Poznámka: Rozvrh hodín zašlite do dvoch dní pred praxou na  príslušné katedry  podľa 
študijnej  aprobácie.  Výstup  označte písmenom „V“, hospitácie písmenom „H“. 

 

 
Týždeň 

  

 Dátum 

 Vyučovacia hodina (uviesť čas, označiť „V“ alebo „H“) 

d e ň 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

1. 

 pondelok 

utorok 

streda 

štvrtok 

piatok 

          

 

 

 

2. 

 pondelok 

utorok 

streda 

štvrtok 

piatok 

          

 

 
 
...........................................................                            ........................................................... 

podpis študenta     podpis cvičného učiteľa 
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     Pri zostavovaní kritérií sme vychádzali z materiálu V. Bitljanová a kol.: Práce se studenty 
na praxi  ve škole, Liberec TU 2000. 
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           Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných  vied, 
           Ústav pedagogiky a psychológie 

‐            Ul. 17. novembra 1, 081 16   P r e š o v, tel. č. 051/7570257 
        

Hodnotenie 
                       študenta  PU  na ................................................... z predmetu:………… 
 
Meno a priezvisko študenta/ tky:……………………………………… 
Fakulta PU  /zakrúžkujte/, na ktorej študent študuje: FHPV, FF, FŠ, GTF, PBF PU 
 
 Názov a adresa školy, na ktorej bola realizovaná priebežná prax 
………………………………………………………………………………………………… 
Meno a  priezvisko cvičného/nej  učiteľa/ky……………………………………………… 
Počet pozorovaných  - hospitovaných vyučovacích hodín………………… 
Počet odučených  hodín študentom/ tkou……………………… 
Počet rozborov realizovaných cvičným/ou učiteľom/kou…………. 
 A B C D E FX 
1.Plán, príprava výučby študentom - študentkou       

Formulácia cieľov       
Vhodnosť zostavenia fáz vyučovacej hodiny       
Rôznorodosť aktivít       
 Príprava materiálov na výučbu       

2. Výučba realizovaná študentom - študentkou       

Vedenie výučby, vyučovacej hodiny       
Zapájanie žiakov       
Zrozumiteľnosť inštrukcií a vysvetľovania       
Vhodnosť časového rozloženia hodiny       
Zrozumiteľnosť vysvetľovania /iných metód/       
Obsah učiva – poznanie učiva študentom       
- primeranosť  didaktického spracovania pre žiakov       
Využitie učebných pomôcok a materiálov       
Spôsob kladenia otázok – rôznorodosť, príprava       

- stimulácia, motivácia  otázkami       
Hodnotenie žiakov /slovné/       

-  klasifikácia známkami       
Motivácia žiakov                                                       

3. Osobné vlastnosti študenta - študentky       

 Postoj k profesii       
Sebadôvera       
Organizačné schopnosti       
Reakcie pri rozbore       
Vzťah k žiakom       
Dochvíľnosť a vzťah k určeným povinnostiam        

4.  Profesionálny rast  študenta - študentky       

A.  vynikajúci                           B. veľmi dobrý                          C. dobrý 

D.  prijateľné výsledky            E. spĺňa mininálne kritériá      FX. nedostatočne  
/pokračujte na druhej strane/ 
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V priebehu praxe študent/ka  vykonal/a  aj iné mimoškolské aktivity: / vypíšte aké/: 
…………………………………………………………………………………………………
… 
 
…………………………………………………………………………………………………
… 
 
Slovné  doplnenie hodnotenia praxujúceho 
študenta:……………………………………………………………..................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Meno a priezvisko učiteľa  fakulty, ktorý bol na kontrolu praxe……………………………….. 
 
 
 
Navrhujem za vykonanú priebežnú prax zápočet, kredity: /vybraté zakrúžkujte/ 
 
                        udeliť                      neudeliť 
 
 
                                                                                      ...................................................... 
                                                                                             podpis cvičného učiteľa 
 
 
 
 
 
 
 
V ………………. …………….. dňa :                                                          
                                                      
 
 
                                                                                   ................................................................. 
                                                                                    podpis riaditeľa školy a  pečiatka  školy 
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           Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných  vied, 
           Ústav pedagogiky a psychológie 

‐            Ul. 17. novembra 1, 081 16   P r e š o v, tel. č. 051/7570257 
 

PRIEBEŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 2 
 
 

Ročník/semester: 
2. ročník mgr. štúdia/zimný semester 
 
Trvanie: 
2 týždne na strednej škole 
 
Rozsah: 
10 hodín výstupov/  1študent 
dvojpredmetové štúdium: 
5 hod. + 5 hod. 
jednopredmetové štúdium: 
10 hod.  
 
Po každom výstupe študenta, cvičný učiteľ realizuje rozbor a hodnotenie študenta. Učiteľovi bude 
vyplatená odmena za rozbory hodín. Fakulta učiteľovi vyplatí za l hodinu rozboru .....- Eur. 
 

 
Prax je zložená : 
- z hospitácií študenta na vyučovacích hodinách učiteľov, 
- z vlastných vyučovacích výstupov študenta, 
- z rozboru výstupov študenta, 
- aktívnej účasti na mimotriednej a mimoškolskej činnosti školy (účasť na rodičovských 

aktívoch, prípravy násteniek, školského programu, atď.), 
- oboznámenia sa s pedagogickou dokumentáciou triedy a školy (vzdelávacie štandardy, 

školský vzdelávací program a pod.) 
- z iných činností, ktoré odporúča cvičný učiteľ, alebo iný zodpovedný pracovník cvičnej 

školy. 
 
Počas realizácie praxe  sa študent  oboznámi s učebnými osnovami predmetov a tematickými 
plánmi učiva,  štátnym a školským vzdelávacím programom, podľa ktorých bude vyučovať.  
Dôsledne sa pripraví na vlastné vyučovanie, vypracuje si písomnú prípravu na každú 
vyučovaciu hodinu a odkonzultuje ju s cvičným učiteľom (postupuje podľa pokynov 
didaktikov odborných predmetov).  
Po ukončení praxe odovzdá: 
1. didaktikovi odborného predmetu: 
- písomné prípravy podpísané cvičným učiteľom,  
- hodnotenie z praxe, ktoré vypracoval cvičný učiteľ (predpísané tlačivo), 
2. manažérke praxe  
- výkaz o vykonaní rozborov. 
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Organizácia praxe: 
prax sa realizuje na stredných školách v Prešove. Ak študent nemôže absolvovať prax zo 
závažných dôvodov v Prešove, včas (minimálne  4 týždne pred nástupom na prax) 
písomné požiada  manažérku praxí o udelenie výnimky s potvrdeným súhlasom didaktika 
odborného predmetu. Ak si študent vyberie cvičnú školu sám , je povinný odovzdať vyplnený  
„Súhlas s vykonaním praxe“ manažérke praxe. Pri vybavovaní súhlasu odovzdá škole aj 
Dohodu o vykonaní práce, ktorá sa uzatvára s cvičným učiteľom. 
 
Hodnotenie praxe: 
Zápočet potvrdí zápisom v MAISE a do indexu didaktik odborného predmetu na základe 
odovzdaných, podpísaných  príprav  na vyučovanie a hodnotenia z praxe. Prax v MAISE sa 
nezapisuje hodnoteným zápočtom. 
 
Inštruktáž k praxi: 
sa koná najneskôr dva týždne pred nástupom študentov na prax. Účasť študentov na 
inštruktáži je povinná.  Jej obsahom sú informácie o organizácii a priebehu praxe, rozdelení 
študentov na prax a tlačivách potrebných k pedagogickej praxi.  Pred inštruktážou si každý 
študent zabezpečí  nasledujúce tlačivá: 1x Pokyny, 2x Rozvrh vyučovacích hodín,  2x Výkaz 
o realizovaní výstupov a rozborov hodín , 2x Hodnotenie pedagogickej praxe študenta 
a Manuál k hodnoteniu pedagogickej praxe. 
Tlačivá budú dostupné na internetovej stránke FHPV PU/Ústav pedagogiky 
a psychológie/Pedagogická  prax/Priebežná pedagogická prax 2/....  
 
 
 
V Prešove ....................................... 
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           Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných  vied, 
           Ústav pedagogiky a psychológie 

‐            Ul. 17. novembra 1, 081 16   P r e š o v, tel. č. 051/7570257 
 

Pokyny 
k priebežnej pedagogickej praxi 2  pre študentov 2. ročníka magisterského štúdia 

učiteľstva akademických predmetov FHPV, FF, FŠ, GTF, PBF PU v Prešove 
 
XIII. Termín pedagogickej praxe:   
XIV. Miesto realizácie pedagogickej praxe:  

..................................................................................................... 
XV. Rozsah hodín pedagogickej praxe: 

dvojpredmetové štúdium:    jednopredmetové štúdium: 
5 hod. výstupov z prvého predmetu  10 hod. výstupov   
5 hod. výstupov z druhého predmetu 
 

Po každom výstupe študenta, cvičný učiteľ realizuje rozbor a hodnotenie študenta. 
Učiteľovi bude vyplatená odmena za rozbory hodín (u dvojpredmetových študentov 5 
hodín z jedného predmetu, u jednopredmetových 10 hodín). 

 
XVI. Prax pozostáva: 

- z hospitácií študenta na vyučovacích hodinách učiteľov, 
- z vlastných vyučovacích výstupov študenta, 
- z rozboru výstupov študenta, 
- aktívnej účasti na mimotriednej a mimoškolskej činnosti školy (účasť 

na rodičovských aktívoch, príprave násteniek, školského programu, atď.), 
- oboznámenia sa s pedagogickou dokumentáciou triedy a školy (vzdelávacie 

štandardy, školský vzdelávací program a pod.) 
XVII. Počas priebežnej pedagogickej praxe si študent plní nasledujúce povinnosti:  

13. Pred začatím pedagogickej praxe si študent vytlačí tlačivá  „Rozvrh hodín“, 
„Hodnotenie z praxe“ a „Manuál k hodnoteniu“, ktoré nájde  na adrese: 
http://www.unipo.sk/fhpv/index.php?sekcia=katedry-fakulty&id=70. 

14. Na začiatku pedagogickej praxe, po príchode do školy sa študent prihlási 
u riaditeľa školy (prípadne ním povereného zamestnanca).  

15. Spolu s učiteľmi, ku ktorým bol pridelený na prax, vypracuje rozvrh hodín 
hospitácií a výstupov, ktorý   doručí   didaktikovi  (metodikovi) odborného  
predmetu  do dvoch dní  (prípadne  pošle     e-mailom). 

16. Počas praxe je študent dochvíľny:  príchod do školy je najmenej 15 min. pred 
začiatkom vyučovania, študent opúšťa školu podľa pokynov učiteľa. V škole je 
počas celých dvoch týždňov trvania praxe. 

17. Hospituje a vyučuje podľa rozvrhu hodín. 
18. Prostredníctvom učiteľov sa oboznámi s učebnými osnovami predmetov 

a tematickými plánmi učiva, podľa ktorých bude vyučovať, a s ďalšou školskou 
agendou. 

19. Dôsledne sa pripraví na vlastné vyučovanie, vypracuje si písomnú prípravu na 
každú vyučovaciu hodinu a odkonzultuje ju s učiteľom. Písomné prípravy po 
ukončení praxe odovzdá didaktikovi odborného predmetu podpísané učiteľom, 
u ktorého prax absolvoval.   

20. Aktívne sa podieľa na mimotriednej a mimoškolskej činnosti školy.  
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21. Pomáha učiteľom pri pedagogickom dozore a plní ostatné úlohy, ktoré vyplývajú 
z vnútorného poriadku školy. 

22. V prípade  choroby  sa  ohlási   manažérke  pedagogických  praxí, č. m. 321,   tel.č. 
7570257 a po dohode prax realizuje v náhradnom termíne. 

23. Po ukončení praxe predloží didaktikovi (metodikovi) odborného predmetu 
k udeleniu zápočtu: 
- hodnotenie z praxe, ktoré vypracoval učiteľ (predpísané tlačivo), 
- písomné prípravy z vlastných vyučovacích hodín. 

24. Po ukončení praxe (ihneď) predloží manažérke praxe výkaz o vykonaní rozborov. 
 
 
V Prešove dňa ...................................  
 
 
       prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD. 
          riaditeľ Ústavu pedagogiky a psychológie 
 
 

       bc. Drahomíra Ščešňáková  
                      manažérka pedagogických praxí  
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           Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných  vied, 
           Ústav pedagogiky a psychológie 

‐            Ul. 17. novembra 1, 081 16   P r e š o v, tel. č. 051/7570257 
 
 

 
SÚVISLÁ PEDAGOGICKÁ PRAX 

 
 
Ročník/semester: 
2. ročník mgr. štúdia/letný semester 
 
Trvanie: 
5 týždňov (1týždeň jarné prázdniny) 
2 týždne – na základnej škole 
2 týždne – na strednej škole 
 
Rozsah: 
32 hodín výstupov/ 1 študent 
dvojpredmetové štúdium: 
základná škola: 8 hod. + 8 hod. 
stredná škola: 8 hod. + 8 hod. 
jednopredmetové štúdium: 
základná škola: 16 hod. 
stredná škola: 16 hod. 
 
Po každom výstupe študenta, cvičný učiteľ realizuje rozbor a hodnotenie študenta. Učiteľovi bude 
vyplatená odmena za rozbory hodín. Fakulta učiteľovi vyplatí za l hodinu rozboru .....- Eur. 
 
Prax je zložená:  
- z hospitácií študenta na vyučovacích hodinách učiteľov, 
- z vlastných vyučovacích výstupov študenta, 
- z rozboru výstupov študenta, 
- aktívnej účasti na mimotriednej a mimoškolskej činnosti školy (účasť na rodičovských 

aktívoch, prípravy násteniek, školského programu, atď.), 
- oboznámenia sa s pedagogickou dokumentáciou triedy a školy (vzdelávacie štandardy, 

školský vzdelávací program a pod.) 
- z iných činností, ktoré odporúča cvičný učiteľ, alebo iný zodpovedný pracovník cvičnej 

školy. 
 

Počas realizácie praxe  sa študent  oboznámi s učebnými osnovami predmetov a tematickými 
plánmi učiva,  so štátnym a školským vzdelávacím programom, podľa ktorých bude 
vyučovať.  Dôsledne sa pripraví na vlastné vyučovanie, vypracuje si písomnú prípravu na 
každú vyučovaciu hodinu a odkonzultuje ju s cvičným učiteľom (postupuje podľa 
pokynov didaktikov odborných predmetov).  
Po ukončení praxe odovzdá: 
1. didaktikovi odborného predmetu: 
- písomné prípravy podpísané cvičným učiteľom,  
- hodnotenie z praxe, ktoré vypracoval cvičný učiteľ (predpísané tlačivo), 
2. manažérke praxe  
- výkaz o vykonaní rozborov. 
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Organizácia praxe: 
Prax sa realizuje na základných a stredných školách. Školu si môže vybrať študent sám, po 
dohode s didaktikom príslušnej katedry. Študent, ktorý bude vykonávať prax mimo Prešova, 
doručí minimálne  6 týždňov pred nástupom na prax manažérke praxe vyplnený  „Súhlas 
s vykonaním praxe“, a to na predpísanom tlačive. Pri vybavovaní súhlasu odovzdá škole aj 
Dohodu o vykonaní práce, ktorá sa uzatvára s cvičným učiteľom.  
Súhlas školy s vykonaním praxe a ďalšie tlačivá pre prax si študent vytlačí z internetovej 
stránky fakulty. 
Študent, ktorý bude prax vykonávať v Prešove, sa zapíše do zoznamu a podľa možností 
uvedie aj školy, kde bude praxovať. Zoznam bude vyvesený na nástenke na 2. poschodí m. č. 
321. Súhlas škôl v meste Prešov a dohody o vykonaní práce zabezpečí manažérka praxe. 
Poradie realizácie praxe podľa typu školy nie je určené. Študent si ho volí na základe rozvrhu 
jednotlivých škôl. 
 
Hodnotenie praxe: 
Zápočet potvrdí zápisom v MAISE a do indexu didaktik odborného predmetu na základe 
odovzdaných, podpísaných  príprav  na vyučovanie a hodnotenia z praxe. Prax v MAISE sa 
nezapisuje hodnoteným zápočtom. 
 
Inštruktáž k praxi: 
sa koná v zápočtovom týždni zimného semestra. Účasť študentov na inštruktáži je povinná.  
Jej obsahom sú informácie o organizácii a priebehu praxe, rozdelení študentov na prax 
a tlačivách potrebných k pedagogickej praxi.  Tlačivá budú dostupné na internetovej stránke 
FHPV PU/Ústav pedagogiky a psychológie/Pedagogická  prax/Súvislá pedagogická prax/....  
 
 
 
V Prešove ............................. 
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           Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných  vied, 
           Ústav pedagogiky a psychológie 

‐            Ul. 17. novembra 1, 081 16   P r e š o v, tel. č. 051/7570257 
 

 
Pokyny 

k súvislej pedagogickej praxi pre študentov 2. ročníka magisterského štúdia učiteľstva 
akademických predmetov FHPV, FF, FŠ, GTF, PBF PU 

 
 

XVIII. Termín pedagogickej praxe:   
 

XIX. Rozsah hodín pedagogickej praxe: ( 2 týždne na ZŠ + 2 týždne na SŠ) 
dvojpredmetové štúdium  - na základnej škole  - 8 hod. výstupov z prvého predmetu 
                                                              - 8 hod. výstupov z druhého predmetu  
  

 
    - na strednej škole - 8 hod. výstupov z prvého predmetu 

              - 8 hod. výstupov z druhého predmetu 
 

jednopredmetové štúdium   - na základnej škole  - 16 hod. výstupov  
  

    - na strednej škole - 16 hod. výstupov 
 

Po každom výstupe študenta, cvičný učiteľ realizuje rozbor a hodnotenie študenta. 
Učiteľovi bude vyplatená odmena len za rozbory hodín. Fakulta učiteľovi vyplatí za 1 
hodinu rozboru ......,- Eur. 

 
XX. Povinnosti vyplývajúce z organizačného zabezpečenia pedagogickej praxe: 

- študent, ktorý bude vykonávať prax mimo Prešova, doručí manažérke 
pedagogických praxí pred začiatkom praxe súhlas školy na vykonanie praxe, a to 
na  predpísanom tlačive. Študent pri vybavovaní súhlasu odovzdá škole aj Dohodu 
o vykonaní práce, ktorá sa uzatvára s cvičným učiteľom.  
Súhlas  školy  s vykonaním praxe a ďalšie tlačivá pre prax si študent vytlačí 
z internetovej stránky  Ústavu pedagogiky a psychológie. 
Termín odovzdania súhlasu a dohody:  
Miesto doručenia:  

- študent, ktorý bude prax vykonávať v Prešove, zapíše sa do zoznamu u manažérky 
praxe, poprípade uvedie aj výber školy. Súhlas škôl v meste Prešov a dohody 
o vykonaní práce zabezpečí manažérka praxe. 
Termín nahlásenia: ihneď po inštruktáži 

- zoznam umiestnenia študentov v Prešove bude zverejnený na internetovej stránke 
FHPV PU      minimálne 1 týždeň  pred praxou. Po uverejnení zoznamu, je študent 
povinný si dohodnúť rozvrh s cvičnými učiteľmi, a to 1 týždeň pred praxou. 
 

XXI. Prax pozostáva: 
- z hospitácií študenta na vyučovacích hodinách učiteľov,  
- z vlastných vyučovacích výstupov študenta, 
- z rozboru výstupov študenta, 
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- aktívnej účasti na mimotriednej a mimoškolskej činnosti školy (účasť 
na rodičovských aktívoch, prípravy násteniek, školského programu, atď.), 

- oboznámenia sa s pedagogickou dokumentáciou triedy a školy (vzdelávacie 
štandardy, školský vzdelávací program a pod.) 
 

XXII. Počas súvislej pedagogickej praxe si študent plní nasledujúce povinnosti:  
25. Na začiatku pedagogickej praxe, po príchode do školy, sa študent prihlási 

u riaditeľa školy (prípadne ním povereného zamestnanca).  
26. Spolu s učiteľmi, ku ktorým bol pridelený na prax, vypracuje rozvrh hodín 

hospitácií a výstupov, ktorý   doručí   didaktikovi  (metodikovi) odborného  
predmetu  do dvoch dní  (prípadne  pošle     e-mailom). 

27. Počas praxe je študent dochvíľny:  príchod do školy je najmenej 15 min. pred 
začiatkom vyučovania, študent opúšťa školu podľa pokynov učiteľa. 

28. Hospituje a vyučuje podľa rozvrhu hodín. 
29. Prostredníctvom učiteľov sa oboznámi s učebnými osnovami predmetov 

a tematickými plánmi učiva, podľa ktorých bude vyučovať a s ďalšou školskou 
agendou. 

30. Dôsledne sa pripraví na vlastné vyučovanie, vypracuje si písomnú prípravu na 
každú vyučovaciu hodinu a odkonzultuje ju s učiteľom. Písomné prípravy po 
ukončení praxe odovzdá didaktikovi odborného predmetu podpísané učiteľom, 
u ktorého prax absolvoval.   

31. Aktívne sa podieľa na mimotriednej a mimoškolskej činnosti školy.  
32. Pomáha učiteľom pri pedagogickom dozore a plní ostatné úlohy, ktoré vyplývajú 

z vnútorného poriadku školy. 
33. V prípade  choroby  sa  ohlási   manažérke  pedagogických  praxí FHPV PU č. m. 

321, tel. č. 7570257, 0902 720252 a po dohode prax realizuje v náhradnom 
termíne. 

34. Po ukončení praxe predloží didaktikovi (metodikovi) odborného predmetu 
k udeleniu zápočtu: 
- hodnotenie z praxe, ktoré vypracoval učiteľ (predpísané tlačivo), 
- písomné prípravy z vlastných vyučovacích hodín. 
Termín odovzdania:  

35. Po ukončení praxe predloží manažérke praxe výkaz o vykonaní rozborov. 
Termín odovzdania:   

 
 
 
 
V Prešove dňa ........................................ 
 
 
 
 
      prof. PhDr. Igor Kominarec, PhD. 
               riaditeľ Ústavu pedagogiky a psychológie 
 
      bc. Drahomíra Ščešňáková,             
                                     manažérka pedagogických praxí 
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