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ÚÚvod vod –– popožžadavky na uadavky na uččitele itele 
odbornodbornéého výcvikuho výcviku

•• odbornodbornáá zdatnostzdatnost
•• dokonaldokonaléé zvlzvláádnutdnutíí praktických dovednostpraktických dovednostíí
•• stanovenstanoveníí jasných cjasných cííllůů pro vyupro vyuččovováánníí
•• umuměěnníí zaujmout a motivovat zaujmout a motivovat žžáákyky
•• vyuvyužžíívváánníí modernmoderníích metod vyuch metod vyuččovováánníí
•• schopnost nauschopnost nauččit it žžááky dovednostemky dovednostem



Kvalifikace uKvalifikace uččitelitelůů odbornodbornéého ho 
výcviku a jejvýcviku a jejíí zvyzvyššovováánníí

•• vzdvzděělláánníí na vysokna vysokéé šškole v akreditovankole v akreditovanéém m 
studijnstudijníím programu vzdm programu vzděělláánníí (na vy(na vyššíšší odbornodbornéé
šškole, na stkole, na střřednedníí odbornodbornéé šškole)kole)

•• znalost oboru (praxe v provoznznalost oboru (praxe v provozníích podmch podmíínknkáách ch 
odpovodpovíídajdajííccíích specializaci)ch specializaci)

•• pedagogickpedagogickéé vzdvzděělláánníí
-- dopldoplňňujujííccíí pedagogickpedagogickéé studiumstudium
-- bakalbakaláářřskskéé studium zamstudium zaměřěřenenéé na pedagogikuna pedagogiku

•• pozitivnpozitivníí vztah k oboru a k prvztah k oboru a k prááci s mlci s mláádedežžíí
•• mimomimošškolnkolníí odbornodbornáá ččinnostinnost



AktivizaAktivizaččnníí metody a formy výuky metody a formy výuky 
na IVPna IVP

•• sledovsledováánníí videozvideozááznamznamůů praktických praktických 
vyuvyuččovacovacíích jednotek a nch jednotek a nááslednslednáá analýzaanalýza

•• nnááslechy v praktických vyuslechy v praktických vyuččovacovacíích ch 
jednotkjednotkáách a nch a nááslednslednáá analýzaanalýza

•• problprobléémovmovéé vyuvyuččovováánníí
•• inscenainscenaččnníí metodymetody
•• individuindividuáálnlníí prprááce s uce s uččebnicebnicíí
•• řříízený rozhovorzený rozhovor



ZkvalitnZkvalitněěnníí ppřříípravy upravy uččitelitelůů
odbornodbornéého výcvikuho výcviku

•• sledovsledováánníí a hodnocena hodnoceníí pedagogických a pedagogických a 
didaktických dovednostdidaktických dovednostíí studentstudentůů

•• zjizjiššťťovováánníí nnáázoru studentzoru studentůů na na úúroveroveňň
jejich ujejich uččitelskitelskéé ppřříípravypravy

•• inovace obsahu pinovace obsahu přříípravy upravy uččitelitelůů
•• zodpovzodpověědný pdný přříístup k stup k řříízenzeníí a organizaci a organizaci 

pedagogických praxpedagogických praxíí studentstudentůů
•• popořřááddáánníí seminsemináářůřů pro cvipro cviččnnéé uuččiteleitele



ZZáávvěěr r 

•• zamzaměřěřit se na bakalit se na bakaláářřskskéé studijnstudijníí programyprogramy
•• modernizovat výuku na IVP (didaktickmodernizovat výuku na IVP (didaktickéé

prostprostřředky)edky)
•• prohloubit spoluprprohloubit spoluprááci s cvici s cviččnými odbornými nými odbornými 

šškolami a ukolami a uččiliilišštiti
•• respektovat novrespektovat novéé obory vzdobory vzděělláánníí a reagovat na a reagovat na 

nněě ve výuceve výuce
•• zajizajiššťťovat pedagogickovat pedagogickéé praxe studentpraxe studentůů, zam, zaměřěřit it 

se na praxe se na praxe „„bakalbakaláářůřů““



DDěěkuji Vkuji Váám za m za pozornost.pozornost.


