
    Metodický a supervizní  

       seminář k praxi I. 

 
Úvodní seminář v malé skupině 

 



Program 

 

 Seznámení 

 Pravidla skupiny 

 Systém praxí na Jaboku 

 Metodické semináře v 1. ročníku 

 Tematické zaměření praxí 1. ročníku 

 Výběr praxe 

 Jak úspěšně absolvovat praxi  

 Individuální plán praxe 

 Zpráva z praxe 

 Podmínky získání zápočtu 

 Závěrečná konference 
 

  

 



SYSTÉM PRAXÍ NA JABOKU 
 

Odborná praxe informativní (jsou spojeny s MSSP) 
• 4 týdny v 1. ročníku 

• 6 týdnů ve 2. ročníku 
 

Odborná praxe prázdninová 
• 2 týdny mezi 1. a 2. ročníkem 

• 2 týdny mezi 2. a 3. ročníkem 
 

Odborná praxe průběžná  
• min. 40 hodin během 2. ročníku 
 

Odborná praxe bloková specializační 
• 4 týdny (listopad) ve 3. ročníku 
 

Odborná praxe k absolutoriu (diplomní praxe) 
• 2 týdny ve 3. ročníku (záleží na volbě studenta) 

 

  

 



MSSP – METODICKÉ SEMINÁŘE 

 

Jsou propojeny s odbornou praxí informativní 

 

Připravují na praxi a pomáhají praxi reflektovat 

 

Forma seminářů 
• Většinou v malých seminárních skupinách 

• Na začátku každého semestru 1 společný seminář 

• Závěrečná konference 

 

Povinná účast  
• Povolena 1 absence 

• Při 2 absencích  písemná práce 

• 3 absence – seminář se nepočítá, nutno opakovat i praxi 

 

 

  

 



TEMATICKÉ ZAMĚŘENÍ PRAXÍ V 1. ROČNÍKU 

PRAXE V PEDAGOGICKÉ OBLASTI: 

 

 MŠ, ZŠ a SŠ s integrací  

 NZDM, SaSM + ČAS  

 Dětské domovy 

 Diagnostické ústavy, výchovné ústavy, dětské 

domovy se školou 



VÝBĚR PRAXE 

Praxe se vybírá z tzv. „ROZPISU“, který je 

zveřejněn na ISu. 

 

Balík se otevírá v určitém časovém období. 

 

Před otevřením balíku je dobré si prostudovat 

karty zařízení a připravit si několik variant. 



JAK ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVAT PRAXI 

1. VÝBĚR Z ROZPISU(na základě informací na kartě zařízení, webových stránek) 
 

2. Vypracování INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PRAXE  
 

 

3. METODICKÝ SEMINÁŘ PŘED PRAXÍ (individuální plán praxe) 
 

4. PRAXE 1. den – Individuální plán praxe; domluvit průběh praxe 

         5. den – Hodnocení praxe – razítko + podpis 
 

6. METODICKÝ SEMINÁŘ PO PRAXI 
 

7. ZPRÁVA Z PRAXE 
 vložit do odevzdávárny  po schválení vytisknout a vložit spolu s hodnocením 

praxe do portfolia 

 
 



CO DĚLAT KDYŽ ... 

ONEMOCNÍM 

 Pokud jsou odpracovány alespoň 3 dny, je možné 

zbylé hodiny odpracovat v náhradním termínu 

 Pokud jsou odpracovány méně než 3 dny, je třeba 

opakovat praxi celou 

 Ihned kontaktovat koordinátora na pracovišti i ve 

škole 

 

????????????????????????????????????????? 

 

     KOMUNIKOVAT 



INDIVIDUÁLNÍ PLÁN PRAXE 

 

 

 

IPP 

Individualni_plan_praxe_2014.doc
Individualni_plan_praxe_2014.doc
Individualni_plan_praxe_2014.doc
Individualni_plan_praxe_2014.doc


ZPRÁVA Z PRAXE 

 

 

 

ZPRÁVA Z PRAXE 

Osnova pro zpracování zpráv 2014.doc
Osnova pro zpracování zpráv 2014.doc
Osnova pro zpracování zpráv 2014.doc
Osnova pro zpracování zpráv 2014.doc


PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ZÁPOČTU 

 Docházka na metodické semináře 

 

 Schválené zprávy z praxí + vytištěné v 

portfoliu 

 

 Hodnocení z praxe  

 potvrzení odpracovaných hodin 



Děkuji za pozornost 


