
 

Termíny k Učitelské praxi 1, 2 a 3 v akademickém roce 2017/2018 

 

Dohody o platbě za praxi vykonané v roce 2017, musí být doručeny na PdF MU 

nejpozději do 12. 1. 2018. Dohody, které budou doručeny po tomto termínu, 

není možné proplatit.  

 

Učitelská praxe 1  

 Vstupní informační schůzka k praxím: na začátku podzimního semestru – přesný termín (18. 

9.) bude upřesněn hromadným mailem.  

 Přihlašování na praxi: cvičné školy – 18. 9. od 18:00 do 20. 9. 23:55; školy dle vlastního výběru 

– od 21. 9. do 30. 9. 2017.  

 Termín praxe: v týdnu od 9. 10. 2017 – 15. 12. 2017  

 Odůvodněné změny v zápisu: jsou možné po ukončení zápisu v IS dne 2. 10. 2017 v kanceláři 

praxí (Denisa Foltová, Poříčí 31, 2. patro).  

 Nástup na praxi: na praxi nastupte dne 12. 10. 2017 v 7:45 (kancelář školy), pokud se ve 

škole nedomluvíte jinak.  

Podrobné informace pro studenty k předmětu UP 1 najdete na webu katedry pedagogiky 

http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe-spolecneho-zakladu 

 

Učitelská praxe 2  

 Informační mail k praxím: 19. 2. 2018  

 Přihlašování na praxi: cvičné školy – 19. 2. 2018 od 18:00 do 21. 2. 2018 23:55; školy dle 

vlastního výběru – od 21. 2. do 27. 2. 2018.  

 Odůvodněné změny v zápisu: jsou možné po ukončení zápisu v IS 28. 2. 2018 v kanceláři 

praxí (Denisa Foltová, Poříčí 31, 2. patro).  

 Termín praxe: v týdnu od 5. 3. do 11. 5. 2018.  

 Nástup na praxi: na praxi nastupte dne 8. 3. 2018 v 7:45 (kancelář školy), případně podle 

domluvy s ředitelem školy či provázejícím učitelem. 

Podrobné informace pro studenty k předmětu UP2 najdete na webu katedry pedagogiky 

http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe-spolecneho-zakladu 
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Učitelská praxe 3  

 Informační mail k praxím: 20. 10. 2017 

 Přihlašování na praxi: cvičné školy – 1. 11. 2017 od 18:00 do 3. 11. 2017 23:55; školy dle 

vlastního výběru – od 4. 11. do 10. 11. 2017.  

 Odůvodněné změny v zápisu: jsou možné po ukončení zápisu v IS 13. 11. 2017 v kanceláři 

praxí (Denisa Foltová, Poříčí 31, 2. patro).  

 Termín praxe: v týdnu od 20. 11. 2017 – 15. 12. 2017  

 Nástup na praxi: na praxi nastupte dne 20. 11. 2017 v 7:45 (kancelář školy), pokud se ve 

škole nedomluvíte jinak.  

Podrobné informace pro studenty předmětu UP3 najdete na webu katedry pedagogiky 

http://katedry.ped.muni.cz/pedagogika/praxe-spolecneho-zakladu 
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