
METODICKÉ POKYNY ODDELENIA PEDAGOGICKEJ PRAXE PF UKF V NITRE  
PRE VÝSTUPOVÚ (BLOKOVÚ) PEDAGOGICKÚ 

PRAX 
 
 

 

METODICKÉ POKYNY PRE VÝSTUPOVÚ (BLOKOVÚ) PEDAGOGICKÚ PRAX KATEDRY 
SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY FF UKF V NITRE 

 
 

 

 
 

1. ročník magisterského štúdia v učiteľskom študijnom programe 
 

 

Študent počas tejto pedagogickej praxe absolvuje 20 vyučovacích hodín v rámci svojho 

študijného programu, v zimnom semestri na strednej škole a 20 vyučovacích hodín v letnom 

semestri na základnej škole (t. j. spolu 40 hodín za príslušný akademický rok) v 3 - 5 členných 

cvičných skupinách. 

Cieľom výstupovej pedagogickej praxe je umožniť študentom získať prvé 

praktické skúsenosti s uvedomelou a aktívnou tvorivou edukáciou a posilniť ich 

sebareflexiu. 

Prax je realizovaná formou výstupov (10 hodín pre každú skupinu) a následných 10 

hodín rozborov (aktuálne odučených) vyučovacích hodín. Na každú výstupovú hodinu si 

študent vypracúva písomnú prípravu - aj na tú, ktorú iba načúva. 

Študent na pedagogickú prax nastupuje minimálne 15 minút pred začatím 

vyučovacej hodiny. Vymeškané hodiny absolvuje v náhradnom termíne, ktorý stanoví 

cvičný učiteľ. 

Študent je počas pedagogickej praxe povinný podrobne preštudovať pedagogickú 

dokumentáciu, vzdelávacie štandardy a učebnice predmetov svojho študijného programu, 

ďalej klasifikačný poriadok a iné dokumenty. 

Samostatný výstup (vedenie vyučovacej hodiny) študent pripravuje a 

uskutočňuje pod vedením cvičného učiteľa (učiteľky). Počas pedagogického výstupu 

ostatní študenti pozorne sledujú vyučovací proces a robia si písomné záznamy, potrebné 

pre rozbor vyučovacej hodiny. 

Po ukončení pedagogického výstupu a vyučovania sa študenti zúčastňujú rozboru, kde 



pod vedením cvičného učiteľa (učiteľky) analyzujú metodicko-didaktickú odbornú úroveň 

odučenej hodiny (v ideálnom prípade aj za prítomnosti didaktika odbornej katedry) . 

Študent po výstupe a rozbore vyučovacej hodiny predkladá cvičnému učiteľovi 

Výkaz z výstupovej pedagogickej praxe, do ktorého učiteľ zaznamenáva a potvrdzuje odučenú 

hodinu, účasť na hospitáciách a rozboroch.  

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. 

Kredit z výstupovej pedagogickej praxe udeľuje a zapisuje didaktik katedry (V 

prípade Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UKF v Nitre doc. PaedDr. Z. Kováčová, 

PhD.) Podmienkou k jej udeleniu je: 

- absolvovať stanovený počet výstupov z daného predmetu študijného programu; 

- osobne priniesť vyplnený a potvrdený formulár Výkaz z výstupovej pedagogickej 

praxe s odporúčaním cvičného učiteľa na hodnotenie študenta;  

- didaktikovi odbornej katedry predložiť Pedagogický denník, t. j. PÍSOMNÉ 

PRÍPRAVY NA 10 VYUČOVACÍCH HODÍN; 

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

príslušnému roku štúdia, t. j. poznámky z 10 rozborov vyučovacích hodín 

podpísaných cvičným učiteľom. 

 

K OBSAHOVEJ ČASTI PRÍPRAV JE NA STRÁNKE KSJAL OSOBITNÉ 

USMERNENIE (od doc. PaedDr. Z. Kováčovej, PhD.). 


