
METODICKÉ POKYNY 
ODDELENIA PEDAGOGICKEJ PRAXE PRE HOSPITAČNÚ (PRIEBEŽNÚ) PEDAGOGICKÚ 

PRAX 
 

 

(3. roč. bac. stupňa štúdia v študijnom programe učiteľstvo akademických predmetov) 

 

V súlade s učebnými plánmi pre všetky študijné programy študijných odborov 

Učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných 

predmetov a učiteľstvo profesijných predmetov a predmetov praktickej prípravy študent 

začína svoju pedagogickú prax vykonaním hospitačnej pedagogickej praxe, t. j. ako prvé 

absolvuje hospitácie vyučovacích hodín.  

Cieľom praxe, v rozsahu 40 vyučovacích hodín z každého študijného programu 

(po 20 v každom predmete) na základnej alebo na strednej škole, je prostredníctvom 

pozorovacích techník a vedenia záznamov získať predstavu a prvé skúsenosti o špecifických 

aspektoch vyučovacích hodín, o osobnostných charakteristikách učiteľov a žiakov, o ich 

prejavoch a pod. Počas hospitácií vyučovacích hodín je študent povinný si viesť záznamy o 

každej z nich vo forme pozorovacieho hárku. Na každej hodine študent použije iný 

pozorovací hárok (podľa vlastného výberu alebo podľa pokynov didaktika na katedre) a bude 

sledovať iný aspekt mnohostranného edukačného procesu vyučovacej hodiny. Preto je 

potrebné, aby sa študent vopred oboznámil s obsahom všetkých ponúkaných hárkov. Pred 

každou hodinou si potom detailne preštuduje ten hárok, ktorý chce na základe pozorovania 

vyplniť. 

Ponúknuté sú nasledujúce pozorovacie hárky:  

1. Ciele vyučovacej hodiny a ich plnenie 

2. Metódy a formy práce 

3. Prezentácia nového učiva  

4. Kontrola a hodnotenie žiakov 

5. Práca s učebnicou 

6. Práca s učebnými pomôckami a didaktickou technikou 

7. Osobnostná charakteristika učiteľa 

8. Vystupovanie učiteľa v triede a jeho komunikácia so žiakmi 

9. Profesijné zručnosti učiteľa 

10. Sociálne vzťahy žiakov v triede 



11. Aktivita žiakov 

12. Klíma v triede 

Študent na hospitáciách vyučovacích hodín robí podrobné písomné poznámky 

a aktívne sa zúčastňuje rozborov odhospitovaných vyučovacích hodín. 

Zároveň priebežne vypĺňa aj Výkaz z hospitačnej pedagogickej praxe. Cvičný učiteľ 

v časti výkazu „Hodnotenie študenta cvičným učiteľom“ stručne zhodnotí pôsobenie 

praktikanta na škole. Študent, praktikant, v časti výkazu „Hodnotenie praxe študentom“ 

uvedie svoje postrehy z praxe. 

Pre študentov absolvujúcich prax v cvičnom zariadení slúžia časové snímky, v ktorých 

vypĺňa druh činnosti a sleduje čas trvania jednotlivých činností. Študent priebežne vypĺňa aj 

Výkaz z hospitačnej pedagogickej praxe v cvičnom zariadení. Cvičný pedagogický pracovník 

v časti výkazu „Hodnotenie študenta cvičným pedagogickým pracovníkom“ stručne zhodnotí 

pôsobenie praktikanta na škole. Študent, praktikant, v časti výkazu „Hodnotenie praxe 

študentom“ uvedie svoje postrehy z praxe. 

Študent na pedagogickú prax nastupuje minimálne 15 minút pred začatím vyučovacej 

hodiny. Vymeškané vyučovacie hodiny študent absolvuje v náhradnom termíne, po dohode 

s cvičným učiteľom. 

 

Kredity za hospitačnú (priebežnú) pedagogickú prax udeľuje a zapisuje didaktik 

katedry. Podmienkou k ich udeleniu je: 

- osobne priniesť vyplnený a potvrdený formulár Výkaz z hospitačnej pedagogickej praxe, 

resp. Výkaz z hospitačnej pedagogickej praxe v cvičnom zariadení s odporúčaním cvičného 

pedagogického pracovníka  udeliť/neudeliť hodnotenie, 

- osobne priniesť vyplnenú a potvrdenú tú časť tejto publikácie, ktorá zodpovedá príslušnému 

roku štúdia. 

 


