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2.  Před nástupem na pedagogickou praxi souvislou je nutné doručit CPP dohodu o 
realizaci praxe a dohody o provedení práce. Bez splnění této podmínky nesmí 
student na praxi nastoupit. 

3.  Student má možnost požádat o uznání praxe za podmínek stanovených v článku 
4 této vnitřní normy. 

 
Článek 3: Termín konání praxe 

 
1.  Student je povinen vykonat pedagogickou praxi garantovanou CPP v termínu 

stanoveném harmonogramem PF UJEP. Mimo určený termín je možné vykonat 
praxi  jen  ze  závažných  zejména  zdravotních  důvodů.  Posouzení  žádosti  je 
v kompetenci vedoucího CPP. 

2.  Žádost o změnu termínu pedagogické praxe je nutné podat na předepsaném 
formuláři, který je přílohou č. 1 této vnitřní normy a je zároveň k dispozici na 
webových stránkách CPP. Student žádost řádně vyplní, uvede v ní zdůvodnění 
svého požadavku a důvod doloží tak, aby žádost byla přezkoumatelná. 

3.  Žádosti o změnu termínu konání pedagogickou praxe je třeba doručit na CPP: 
a)  do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o pedagogickou praxi 

zařazenou do studijního plánu v zimním semestru, 
b)  do 31. ledna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o praxi zařazenou do 

studijního plánu v letním semestru. 
V jiných termínech není možné žádosti podávat. 

 
Článek 4: Podmínky uznání pedagogických praxí 

 
1.  Student může požádat o uznání pedagogické praxe či části pedagogické praxe 

v případě: 
a)  že již absolvoval pedagogickou praxi stejného či příbuzného zaměření v rámci 

studia jiného studijního oboru, a kontrola studia udělená za splnění daného 
předmětu není starší než 5 let, 

b)  že  v současné  době  vykonává  práci  na  pozici,  která  je  stejného  nebo 
příbuzného zaměření jako pedagogická praxe specifikovaná v článku 1 této 
vnitřní normy. 

c)  že v minulosti, která není starší než 5 let, vykonával práci na pozici, která je 
stejného nebo příbuzného zaměření jako pedagogická praxe specifikovaná 
v článku 1 této vnitřní normy. Do výše uvedené délky 5 let se nezapočítává 
uznaná doba rodičovství. 

Posouzení žádosti je v kompetenci vedoucího CPP. 
2.  O uznání asistentské praxe I. může zažádat student, který působí či v minulosti 

působil alespoň 1 rok v pracovním poměru jako učitel na 1. stupni základní školy 
s výší pracovního úvazku 100 %, přičemž minimálně 50 % svého pracovního 
úvazku zajišťuje či zajišťoval výuku v 2. – 5. třídě základní školy. Je-li pracovní 
úvazek nižší, požadovaná délka působení v pracovním poměru se pro uznání této 
pedagogické praxe adekvátně navyšuje. Žádost musí být doložena potvrzením o 
výši, délce a době vzniku případně zániku pracovního poměru a dále potvrzením 
o pracovním zařazení. 

3.  O uznání asistentské praxe II. může zažádat student, který působí či v minulosti 
působil alespoň 1 rok v pracovním poměru jako učitel na 1. stupni základní školy 
s výší pracovního úvazku 100 % a zároveň alespoň 1 rok působil jako třídní učitel 
v 1. třídě základní školy. Je-li pracovní úvazek nižší, požadovaná délka působení



v pracovním poměru se pro uznání této pedagogické praxe adekvátně navyšuje. 
Žádost musí být doložena potvrzením o výši, délce a době vzniku případně zániku 
pracovního poměru a dále potvrzením o pracovním zařazení a potvrzením o délce 
vykonávaného třídnictví. 

4.  O uznání asistentské praxe III. může zažádat student, který působí či v minulosti 
působil alespoň 1 rok v pracovním poměru jako učitel na 1. stupni základní školy 
s výší pracovního úvazku 100 % a zároveň alespoň 1 rok působil jako třídní učitel 
v 1. třídě základní školy. Je-li pracovní úvazek nižší, požadovaná délka působení 
v pracovním poměru se pro uznání této pedagogické praxe adekvátně navyšuje. 
Žádost musí být doložena potvrzením o výši, délce a době vzniku případně zániku 
pracovního poměru a dále potvrzením o pracovním zařazení a potvrzením o délce 
vykonávaného třídnictví. 

5.  O uznání souvislé pedagogické praxe I. může zažádat student, který působí či 
v minulosti působil alespoň 2 roky v pracovním poměru jako učitel na 1. stupni 
základní školy s výší pracovního úvazku 100 % a zároveň alespoň 1 rok působil 
jako třídní učitel v 1. třídě základní školy. Je-li pracovní úvazek nižší, požadovaná 
délka  působení  v pracovním  poměru  se  pro  uznání  této  pedagogické  praxe 
adekvátně navyšuje. Žádost musí být doložena potvrzením o výši, délce a době 
vzniku případně zániku pracovního poměru a dále potvrzením o pracovním 
zařazení a potvrzením o délce vykonávaného třídnictví. 

6.  O uznání souvislé pedagogické praxe II. může zažádat student, který působí či 
v minulosti působil alespoň 2 roky v pracovním poměru jako učitel na 1. stupni 
základní školy s výší pracovního úvazku 100 % a zároveň alespoň 1 rok působil 
jako třídní učitel ve 2. nebo 3. třídě základní školy. Je-li pracovní úvazek nižší, 
požadovaná délka působení v pracovním poměru se pro uznání této pedagogické 
praxe adekvátně navyšuje. Žádost musí být doložena potvrzením o výši, délce a 
době vzniku případně zániku pracovního poměru a dále potvrzením o pracovním 
zařazení a potvrzením o délce vykonávaného třídnictví. 

7.  O uznání souvislé pedagogické praxe III. může zažádat student, který působí či 
v minulosti působil alespoň 2 roky v pracovním poměru jako učitel na 1. stupni 
základní školy s výší pracovního úvazku 100 % a zároveň alespoň 1 rok působil 
jako třídní učitel ve 4. nebo 5. třídě základní školy. Je-li pracovní úvazek nižší, 
požadovaná délka působení v pracovním poměru se pro uznání této pedagogické 
praxe adekvátně navyšuje. Žádost musí být doložena potvrzením o výši, délce a 
době vzniku případně zániku pracovního poměru a dále potvrzením o pracovním 
zařazení a potvrzením o délce vykonávaného třídnictví. 

8.  O uznání projektové praxe může zažádat student, který působí či v minulosti 
působil alespoň 3 roky v pracovním poměru jako učitel na 1. stupni základní školy 
s výší pracovního úvazku 100 % a zároveň alespoň 1 rok působil jako třídní učitel 
na 1. stupni ZŠ (1. – 5. třída). Je-li pracovní úvazek nižší, požadovaná délka 
působení v pracovním poměru se pro uznání této pedagogické praxe adekvátně 
navyšuje. Další podmínkou uznání  této  projektové  praxe  je  nutnost  realizace 
projektového vyučování na 1. stupni základní školy. Žádost musí být doložena 
potvrzením o výši, délce a době vzniku případně zániku pracovního poměru a 
dále potvrzením o pracovním zařazení a potvrzením o délce vykonávaného 
třídnictví. Přílohu žádosti musí tvořit anotace vlastního střednědobého projektu 
v požadované struktuře a rozsahu. 

9.  Pro účely této vnitřní normy se označením „rok“ rozumí školní rok v trvání 10 
kalendářních měsíců.



10. Žádost o uznání pedagogické praxe je nutné podat na předepsaném formuláři, 
který je přílohou č. 2 této vnitřní normy. 

11. Žádost o uznání pedagogické praxe je třeba doručit na CPP: 
a)  do 31. srpna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o pedagogickou praxi 

zařazenou do studijního plánu v zimním semestru, 
b)  do 31. ledna příslušného kalendářního roku, jedná-li se o praxi zařazenou do 

studijního plánu v letním semestru. 
Podání  žádosti  v jiném  termínu  je  možné  pouze  ze  závažných  zejména 
zdravotních důvodů. 

 
Článek 5: Náhrada pedagogické praxe, kterou student opakuje 

 
1. V případě, že student nastoupí na pedagogickou praxi, aniž by splnil všechny 

podmínky stanovené CPP, nebude mu praxe uznána a mohou mu být dány 
k úhradě náklady, které v důsledku tohoto neplnění ze strany studenta vzniknou. 

2. Pokud student neplní na pedagogické praxi pokyny cvičného učitele či jiného 
pověřeného pracovníka, nedodržuje pokyny dané CPP, nebo se chová v rozporu 
s nimi, případně je nutné, aby kvůli nedostatečné přípravě či vlastní nedbalosti 
opakoval jakoukoli část pedagogické praxe, může mu být tato opakovaná praxe 
dána  k úhradě.  O  oprávněnosti  této  úhrady  rozhoduje  na  základě  vyjádření 
vedoucího CPP děkan PF. 

 
 
 
V Ústí nad Labem dne 21. 10. 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc. PaedDr. Pavel Doulík, PhD. 
děkan PF UJEP v Ústí n. L. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zpracoval: 
Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., proděkan pro studium PF UJEP 

 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha I. Žádost o změnu termínu konání pedagogické praxe 
Příloha II. Žádost o uznání pedagogické praxe



datum a podpis vedoucí(ho) CPP

 

 

 

 

Přijato: Poznámky:  

 
Jméno: 

Ročník: 

Studijní obor: 

Osobní číslo: 

Adresa: 
 

Email: 

 
 

Telefon: 

 
 
 

Žádost o změnu termínu konání pedagogické praxe 
 
 
 

Typ pedagogické praxe (zakroužkujte): 
a)   Asistentská praxe I. 
b)   Asistentská praxe II. 
c)   Asistentská praxe III. 
d)   Souvislá pedagogická praxe I. 
e)   Souvislá pedagogická praxe II. 
f)    Souvislá pedagogická praxe III. 
g)   Projektová praxe 

 
 

Kód předmětu: 
 
 

Termín, ve kterém chce student praxi vykonat: 
 
 

Odůvodnění žádosti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum a podpis studenta: 
 
 
 
 

Vyjádření 
 

Za katedru………………………..   souhlasím x nesouhlasím                 
datum a podpis garanta předmětu 

 
Rozhodnutí vedoucího CPP PF UJEP:



datum a podpis děkana PF UJEP

 

 

 
Přijato:                                              Poznámky: 

 
Jméno:                                              Adresa: 

Ročník:                                             Email:                                           Telefon: 

Studijní obor: 
Osobní číslo:  

 
 

Žádost o uznání praxe
 

Typ pedagogické praxe, kterou chcete uznat (zakroužkujte): 
a)   Asistentská praxe I. 
b)   Asistentská praxe II. 
c)   Asistentská praxe III. 
d)   Souvislá pedagogická praxe I. 
e)   Souvislá pedagogická praxe II. 
f)    Souvislá pedagogická praxe III. 
g)   Projektová praxe 

 
Kód předmětu: 

 
Odůvodnění žádosti (uveďte název organizace, termín a délku praxe, pracovní zařazení a náplň 
práce): 

 
 
 
 
 
 

Datum a podpis studenta: 
 

Potvrzení o zaměstnání (absolvování praxe) 
 

Potvrzujeme, že žadatel/ka byl/a v naší organizaci  zaměstnán/a (absolvoval/a praxi) na 

pozici…………………………………………………………….po dobu uvedenou v žádosti. 

 
Jméno a podpis statutárního zástupce, razítko organizace: 

 

 
 
 

Vyjádření 
 

Za katedru………………………..   souhlasím x nesouhlasím                  
datum a podpis garanta předmětu 

 
Za CPP …………………………..   souhlasím x nesouhlasím                  

datum a podpis vedoucí(ho) CPP 
 

Rozhodnutí děkana PF UJEP: 
Praxe uznána v rozsahu: 


