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Hodnocení souvislé praxe v MŠ 

 

Univerzita Hradec Králové 

Pedagogická fakulta 

Ústav primární a preprimární edukace 

 

Hodnocení  

po souvislé pedagogické praxi ve 3. ročníku studia Učitelství pro MŠ 

Vážená paní ředitelko/učitelko, vážený pane řediteli/učiteli, 

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který je hodnocením 

studentky - studenta po ukončení souvislé pedagogické praxe ve 3. ročníku studia.  

Hodnocení je rozděleno do dvou částí: Část A vyplňuje vyučující, část B vyplňuje studentka 

(student). 

 

V první části dotazníku A Vás prosíme o vyznačení Vašeho názoru k určitým činnostem, 

vlastnostem a dovednostem praktikantky (praktikanta). Každá činnost nebo každý přístup se 

vyjadřuje jako bod na škále. Máte vyznačit, kde se podle Vašeho názoru vyskytoval reálný 

stav v průběhu praxe. 

 

Ve druhé části dotazníku A Vás prosíme o slovní hodnocení jednotlivých znalostí a 

dovedností, o hodnocení celkového přístupu a zapojení studentky (studenta).  

 

Dotazník B vyplňuje jako své vlastní hodnocení studentka (student). Prosíme Vás, abyste je 

tuto část nechali nejprve vyplnit a teprve následně vyplnili své vlastní hodnocení (část A). 

 

Obě části hodnocení odevzdá studentka (student) po ukončení praxe vedoucímu pedagogické 

praxe PdF UHK spolu s pedagogickým deníkem.  

Děkujeme Vám za ochotu a pozornost, kterou jste věnovali našim posluchačkám a 

posluchačům. Také tento Váš příspěvek napomůže ke zkvalitnění profesní přípravy 

budoucích učitelek a učitelů.  

S případnými dotazy se můžete obrátit na  

PhDr. Yvetu Pecháčkovou nebo PaedDr. Vladimíru Hornáčkovou, Ph.D. 

ÚPPE, tel. 493 331 344, e-mail: yveta.pechackova@uhk.cz, vladimira.hornackova@uhk.cz 
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DOTAZNÍK A (vyplňuje vyučující) 

 

 

A. Hodnocení studentky (studenta) učitelem při souvislé pedagogické praxi 

Jméno:                                                                    ročník:                               obor: 

Na následujících škálách označte křížkem, jak se Vám v uvedených oblastech praktikant 

(praktikantka) jevil (jevila): 

 

1. Zpracování příprav na řízené činnosti 

    spíš orientační                                                                   detailně rozpracované přípravy 

 

 

 

2.Odborné znalosti 

    občasné chyby při vysvětlování                                                     vysvětlování bez chyb 

 

 

 

3. Vyjadřovací schopnosti 

    dílčí problémy při vyjadřování                                             plynulé a správné vyjadřování 

 

 

 

4. Tvořivost 

    přejímá obvyklé postupy a drží se jich            schopnost improvizace a osobitého přístupu 

 

 

 

5. Kontakt s dětmi 

    určité problémy v navazování kontaktů                          kontakty navazuje bez problémů 

 

 

 

6. Vzbuzení zájmu dětí 

    motivování ne zcela účinné nebo nevhodné                            účelné a účinné motivování 

 

 

 

7. Výchovné aspekty ped. působení 

nahodilé uplatňování výchovných aspektů           promyšlené a přiměřené začlenění vých. asp. 

 

 

 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

 

 

 

8. Vhodnost používaných metod 

    metody někdy neodpovídaly                                                              metody přiměřené  

    cílům a podmínkám předšk.vzděl.                                                    cílům a podmínkám                                                                     

 

 

 

9. Charakter metod 

     metody spíše tradiční                                   postupy s netradičními nebo originálními prvky 

 

 

 

10. Sebereflexe 

    pouze částečná reflexe vlastní  

    připravenosti na učitelskou profesi                                                   dobrá schopnost reflexe  

 

 

          

          

          

          

          

          



 

DOTAZNÍK A (vyplňuje vyučující) 

 

Ve kterých oblastech výuky se studentce (studentovi) nejvíce dařilo? 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Co lze zlepšit v oblasti znalostí, dovedností a metodických postupů:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

DOTAZNÍK A (vyplňuje vyučující) 

 

Zapojení studentky (studenta) do různých aktivit mateřské školy:  

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

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

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

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

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

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

 

Navrhuji udělit zápočet:  ANO    -     NE 

 

Podpis vyučujícího: 

 

Škola: 

 

Datum: 



 

DOTAZNÍK B (vyplňuje studentka / student) 

B.  Vlastní hodnocení studentky (studenta) při souvislé pedagogické praxi 

Jméno:                                                                    ročník:                               obor: 

Na následujících škálách označte křížkem, jaký máte názor na vlastní činnost v průběhu 

pedagogické praxe: 

 

1. Zpracování příprav na řízenou činnost 

    spíš orientační                                                                 detailně rozpracované přípravy 

 

 

 

2. Odborné znalosti 

    občasné chyby při vysvětlování                                           vysvětlování  bez chyb 

 

 

 

3. Vyjadřovací schopnosti 

    dílčí problémy při vyjadřování                                             plynulé a správné vyjadřování 

 

 

 

4. Tvořivost 

    přejímám obvyklé postupy a držím se jich      schopnost improvizace a osobitého přístupu 

 

 

 

5. Kontakt s dětmi 

    určité problémy v navazování kontaktů                          kontakty navazuji bez problémů 

 

 

 

6. Vzbuzení zájmu dětí 

    motivování ne zcela účinné nebo nevhodné                            účelné a účinné motivování 

 

 

 

7. Výchovné aspekty ped. působení 

nahodilé uplatňování výchovných aspektů         promyšlené a přiměřené začlenění vých. asp. 

 

 

 

8. Vhodnost používaných metod 

    metody někdy neodpovídaly                                                   metody přiměřené  

    cílům a podmínkám předšk. vzděl.                                  cílům a podmínkám předšk. vzděl. 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

 

 

 

 

 

9. Charakter metod 

     metody spíše tradiční                                   postupy s netradičními nebo originálními prvky 

 

 

 

10. Sebereflexe 

     pouze částečná reflexe vlastní připravenosti 

     na učitelskou profesi                                                                    dobrá schopnost reflexe  

 

 

DOTAZNÍK B (vyplňuje studentka / student) 

 

 Závěrečné hodnocení studentky - studenta 

 

Co se mi dařilo/nedařilo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Datum: 

Podpis: 

 

          

          

          

          

          

          



 

Žádost studenta o vykonání pedagogické praxe v MŠ 

(Dohoda o provedení práce musí být odevzdaná pracovnici Centra služeb a praxí neprodleně.) 

OSOBNÍ ÚDAJE STUDENTA 

 

Jméno a příjmení:   .............................................................................................................  

Obor:    ...............................................................  Předmět (zkratka): .................................  

ID:   ....................................................................  

Údaje o škole, ve které bude praxe probíhat 

 

Název:  .................................................................................................................................  

Ulice:  .................................................................  Město: .....................................................  

PSČ:  ...................................................................  

Údaje o učiteli, který je pověřen vedením praxe (adresa bydliště) 

 

Jméno, příjmení, titul: ........................................................................................................  

Ulice:..................................................................  Město: .....................................................  

PSČ: ....................................................................  

Telefonické spojení: ..........................................  E-mail: .....................................................  

 

________________________   

Podpis učitele 

Souhlas příslušného didaktika PdF UHK s konáním souvislé praxe 

 

Jméno příjmení: ..................................................................................................................  

Pracoviště:  ........................................................   

Předpokládaný rozsah hodin (hodiny praxe / rozborové hodiny)  ................  / ................  

___________________ ______________________ 

Datum Podpis didaktika 



 

Individuální smlouva o zajištění praxe MŠ 

studentů Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové 

(podle § 1746 obč. zákoníku) 

 

uzavřená mezi 

 

Název:  ................................................................................................................................................  

Sídlo:   .................................................................................................................................................  

IČ:  .......................................................................................................................................................   

Číslo účtu:  ..........................................................................................................................................  

Statutární zástupce:  ..........................................................................................................................  

 (dále jen „přijímající organizace“) 

 

a 

 

Název: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta 

Sídlo: Rokitanského 62, Hradec Králové 3 

IČ: 62 69 00 94  DIČ: CZ62690094 

Číslo účtu: 27 33 582/0800 

Zastoupená: děkanem  

(dále jen „škola“) 

 
Čl. I 

Předmět smlouvy 
 

Předmětem této smlouvy je spolupráce smluvních stran při zajištění odborné praxe (dále jen praxe) 
studenta  

 Jméno a příjmení  ...................................................................................................   
 
 ID studenta  ...................................................................................................  
 
 Předmět (zkratka)  ...................................................................................................  
 
 

v souladu se studijním programem studenta a s vnitřními předpisy školy a na základě aktuálního 
rozhodnutí děkana Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové o praxi studentů učitelství pro 
mateřské školy. 



 

Čl. II 

Práva a povinnosti smluvních stran 
Škola se zavazuje 

1. Předat přijímající organizaci (vedoucímu praxe) nejpozději 14 dnů přede dnem zahájení praxe: 
- termín, kdy bude praxe probíhat, 
- rozsah praxe,  
- obsahovou náplň praxe. 

2. Poučit studenta před zahájením praxe o: 
- obsahu této smlouvy 
-  etických normách, zejména povinnosti zachovávat mlčenlivost a o následcích porušení  

této povinnosti 
- obecných zásadách bezpečnosti práce 
- významu praxe pro výuku 
- postavení studenta v přijímající organizaci a jeho povinnosti participovat na činnosti 

organizace 
- povinnosti dodržovat vnitřní předpisy organizace a řídit se pokyny vedoucího praxe nebo  

statutárního zástupce přijímající organizace 

3. Vyvodit závěry z porušení povinností v souvislosti s výkonem praxe, dodržování zásad 
bezpečnosti práce, etických norem, a pokud student jiným způsobem ohrozí či poškodí dobré 
jméno nebo majetek přijímající organizace nebo jejich klientů či zaměstnanců, a to v souladu se 
zákonem o vysokých školách a s vnitřními předpisy školy. 

4. Informovat neprodleně přijímající organizace o všech změnách v organizaci praxí, zejména zasílat 
aktuální verzi rozhodnutí děkana školy pro praxe studentů učitelství pro mateřské školy. 

 

Přijímající organizace se zavazuje 

1. Umožnit na svém pracovišti výkon praxe studenta školy v termínu od .................do .................,    
a v rozsahu .................hodin, zejména umožnit studentovi vstup na pracoviště, kde bude praxe 
probíhat, případně do prostor souvisejících s vykonávanou praxi. 

2. Zajistit studentovi vykonávajícímu praxi obdobné nebo stejné pracovní podmínky, jaké mají 
zaměstnanci přijímající organizace a dále studentovi umožnit přístup k toaletám a zajistit místo 
k odkládání osobních věcí.  

3. Seznámit studenta se všemi riziky vyplývajícími z výkonu praxe a jeho pobytu na pracovišti a dále 
ho seznámit s právními předpisy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a s vnitřními 
předpisy a postupy vztahujícími se k výkonu praxe a k pohybu na pracovišti. O této skutečnosti 
provede přijímající organizace zápis. 

4. Umožnit vyučujícím předmětu praxe nebo dalšímu pověřenému pracovníkovi školy přístup na 
pracoviště v průběhu praxe. 

5. Ohlásit škole (vyučujícímu předmětu praxe) všechny změny, které mají vliv na výkon praxe. 
6. Určit vedoucího praxe a vyčlenit mu v rámci jeho pracovních povinností prostor pro realizaci 

činností nutných pro řádné naplnění předmětu této smlouvy. Jestliže se to bude jevit jako účelné, 
organizace se zavazuje udělit souhlas k uzavření dohody o provedení práce popř. dohody o 
pracovní činnosti mezi vedoucím praxe a školou. Dohoda bude obsahovat činnosti nebo práce 
zaměřené na vedení studenta během praxe, přípravu činnosti studenta a jeho hodnocení. 

7. Vypracovat dle pokynů vyučujícího předmětu praxe hodnocení praxe, ve kterém zhodnotí 
působení studenta v přijímající organizaci, vč. doporučení či nedoporučení udělení zápočtu. 
Hodnocení musí být podepsáno vedoucím praxe, popř. statutárním zástupcem přijímající 
organizace.  

8. Přijímající organizace je oprávněna odmítnout umožnit studentovi vykonat praxi, zejména pokud 
svým chováním poškodil přijímající organizaci nebo její klienty, nebo jestliže porušuje vnitřní 



 

předpisy či nerespektuje pokyny vedoucího praxe, nebo jestliže nebyl řádně poučen dle odst. 2. 
Tuto skutečnost je přijímající organizace povinna neprodleně oznámit škole. 

9. Dohoda o provedení práce musí být odevzdaná pracovnici Centra služeb a praxí nejpozději do 
dvou měsíců od ukončení praxe. 

 

Čl. III 
Odměna 

Spolupráce fakulty s přijímající organizací je obvykle bezplatná, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. 

Čl. IV 
Trvání smlouvy 

 
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu od ..................................... do ...................................... 
2. Jakákoliv strana může od smlouvy odstoupit okamžitě, jestliže druhá strana porušuje svoje 

povinnosti vyplývající z této smlouvy v rozsahu a způsobem, který nedovoluje naplňovat předmět 
této smlouvy. 

Čl. V 
Závěrečná ustanovení 

1. Škola pověřuje odpovědného pracovníka PdF UHK pro praxe 
k jednání s přijímající organizací ve věcech organizačního zajištění praxe. 

2. Přijímající organizace pověřuje vedoucího praxe k jednání se školou ve věcech organizačního a 
obsahového zajištění praxe. 

3. Smlouva jakož i vztahy z ní vyplývající se řídí občanským zákoníkem, ve věcech podmínek výkonu 
praxe studenta na pracovišti se přiměřeně použije zákoník práce.  

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. 
5. Smlouva může být změněna či doplněna pouze písemnými číslovanými dodatky na základě dohody 

obou smluvních stran. Výjimkou z tohoto pravidla může být změna vyučujícího předmětu praxe 
nebo vedoucího praxe podle odst. 1 a 2 tohoto článku, kterou stačí písemně oznámit druhé straně. 

6. Odpovědnost studentů za způsobenou škodu řeší uzavřená pojistná smlouva s Českou 
pojišťovnou, a. s. (číslo pojistné smlouvy – 899-13530-19). To neplatí, jestliže si student škodu 
způsobil následkem porušení předpisů o bezpečnosti práce nebo nerespektováním vnitřních 
předpisů organizace či pokynů vedoucího praxe. 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 
 
Souhlas didaktika praxe na PdF UHK: 
  
  Jméno a příjmení, podpis ...................................................................... 

 Kontakt  ............................................................................  

  
  
V ........................................ dne .........................   
 

 

 

 

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

statutární zástupce přijímající organizace                    děkan PdF UHK 


