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ŽÁDOST O UZNÁNÍ PRAXE STUDENTOVI KOMBINOVANÉHO STUDIA UČITELSTVÍ  

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dovolte, abychom Vás požádali o spolupráci ve věci uznání praxe studentům kombinovaného studia 

učitelství. Někteří tito studenti již jsou nebo v minulosti byli zaměstnáni na základní či střední škole 

jako učitelé a vyučovali obor, který nyní studují. Těmto studentům bychom rádi vyšli vstříc a pomohli 

jim při jejich studiu tím, že jim nabídneme možnost uznat jejich působení v praxi a tím je zbavíme 

povinnosti vykonávat povinnou pedagogickou praxi v rámci jejich studia. Pokud je nebo v blízké 

minulosti (max. před pěti lety) byl kombinovaný student PdF MU zaměstnán jako učitel ve Vaší škole 

a vyučoval obor, který nyní studuje a dosahuje níže popsaných kvalit, prosíme o potvrzení této žádosti. 

V rámci kvality profesní přípravy budoucích učitelů našich škol nejde o formální záležitost. Na základě 

Vašeho odpovědného posouzení a stanoviska studentovi uznáme předměty, v rámci kterých prokazuje 

kompetence učitelské profese přímo na půdě školy (tedy během pedagogické praxe).   

Potvrzuji, že student (titul, jméno, příjmení, UČO)………………………………………….……..…., 

byl zaměstnancem školy …….…………………………………………………………………………, 

v období…………………………., působil jako vyučující předmětů………………………………….. 

a dosahuje následujících kvalit: 

 

 Student má přehled o základních každodenních činnostech učitele (výukových i nevýukových) 

v širším kontextu školy. 

 Student při plánování výuky vychází z požadavků školního vzdělávacího programu,  individuálních 

potřeb žáků a třídy, reflexe klimatu třídy a vhodně na ně reaguje při vlastní realizaci výuky.  

 Student průběžně zefektivňuje procesy plánování, realizace a reflexe vlastní výuky. 

 Na základě reflexe vlastní výuky student vytváří alterace, které využívá v další výuce a průběžně 

zhodnocuje vlastní profesní rozvoj. 

 Student identifikuje své silné stránky v roli učitele a záměrně je využívá při interakci se žáky. 

 Student identifikuje své slabé stránky v roli učitele a dokáže na nich systematicky pracovat. 

 

 

V………………….   dne …………………            …………………………………………….. 

podpis ředitelky/ředitele školy, razítko školy 

Jméno ředitelky/ředitele školy:    

Kontakt na ředitelku/ředitele školy: 


