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Pedagogická praxe studentů Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, 
 
podmínkou získání učitelské způsobilosti na Filozofické fakultě UP v Olomouci je vykonání 
pedagogické praxe ve školách.  
 
Obracíme se na Vás s prosbou o svolení k tomu, aby někteří z našich posluchačů mohli 
absolvovat zmíněnou praxi na Vaší škole. Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby první 
učitelské kroky našich kandidátů mohl sledovat a korigovat některý ze zkušených členů 
Vašeho sboru. 
 
Požadovaných 15 dnů praxe by mělo být rozvrženo do tří bloků po 5 dnech, a to maximálně v 
průběhu 1 kalendářního měsíce. Každý posluchač přitom musí absolvovat 3 až 5 náslechů a 
nejméně 8 aktivních výstupů z každého předmětu své aprobace. 
 
Po dobu praxe je kandidát plně podřízen vedení školy a přidělenému učiteli a plní jimi zadané 
úkoly, mezi které by mělo patřit studium pedagogické dokumentace a školní agendy, 
vykonávání dozorů atd. Studentovi bude také v únosné míře stanovena délka pobytu ve škole 
mimo jeho vyučovací hodiny. V případě neplnění zadaných úkolů může vedení školy 
posluchači praxi přerušit, přičemž důvod bude uveden v kandidátově hodnocení. 
 
S učiteli pověřenými odborným vedením posluchačů uzavře Filozofická fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci dohody o provedení práce, na jejichž základě bude těmto učitelům 
proplaceno nejvýše 6 tzv. rozborových hodin za jeden předmět u jednoho posluchače (za 
1 hodinu bude proplaceno 135 Kč). K vyplněné dohodě o provedení práce je třeba přiložit též 
osobní dotazník, jinak nemůže být dohoda proplacena. 
 
2x vyplněnou dohodu o provedení práce vytištěnou na 1 listu papíru oboustranně a 1x 
osobní dotazník je třeba zaslat bezprostředně po ukončení praxe na adresu: ICV FF, PhDr. 
Gabriela Paráčková, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc. 
 
Učitele prosíme o pečlivé vyplnění a podpisu jak dohody o provedení práce (nevyplňuje se 
„doba, na kterou se dohoda sjednává“ z důvodu účetního zpracování, na 2. straně  dole 
doplnit - razítko a podpis ředitele školy, jméno studenta), tak dotazníku (alespoň v tučně 
nadepsaných částech). 
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Případné dotazy zodpoví PhDr. Milena Machalová, odborná garantka učitelských praxí, 
Katedra slavistiky FF UP, tel. 585 633 378, e-mail: milena.machalova@upol.cz , příp. PhDr. 
Gabriela Paráčková, koordinátorka studia, tel. 585 633 473, e-mail: 
gabriela.parackova@upol.cz. 
 
Děkujeme Vám za laskavé pochopení a vstřícné jednání. 

 
 
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. v. r.                         PhDr. Milena Machalová v. r. 
děkan Filozofické fakulty                                             odborná garantka Učitelské způsobilosti 
Univerzity Palackého v Olomouc                                Filozofické fakulty UP v Olomouci 

 

mailto:milena.machalova@upol.cz
mailto:gabriela.parackova@upol.cz

