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Obsah pObsah přřííspspěěvkuvku
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•• Didaktika praktickDidaktika praktickéého vyuho vyuččovováánníí
•• PedagogickPedagogickáá praxepraxe
●● SouSouččasnasnáá situace na situace na šškolských zakolských zařříízenzeníích, novch, novéé

perspektivyperspektivy
●● Realizace pedagogických praxRealizace pedagogických praxíí na cvina cviččných ných 

šškolkoláách a uch a uččiliiliššttííchch
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Didaktika praktickDidaktika praktickéého vyuho vyuččovováánníí

•• ZZáákladnkladníí pojmy didaktiky praktickpojmy didaktiky praktickéého vyuho vyuččovováánníí
•• VýchovnVýchovněě vzdvzděělláávacvacíí ccíílele
•• Charakteristika oboru vzdCharakteristika oboru vzděělláánníí na stna střřednedníím m 

odbornodbornéém um uččiliilišštiti
•• UUččebnebníí plpláán oboru vzdn oboru vzděělláánníí na stna střřednedníím m 

odbornodbornéém um uččiliilišštiti
•• PPřřííklad uklad uččebnebníí osnovy posnovy přředmedměětu odborný výcviktu odborný výcvik



DIPV DIPV -- pokrapokraččovováánníí

•• VyuVyuččovacovacíí metody v praktickmetody v praktickéém vyum vyuččovováánníí
•• Metody provMetody prověřěřovováánníí praktických dovednostpraktických dovednostíí
•• Metody zkouMetody zkouššeneníí a hodnocena hodnoceníí v praktickv praktickéém m 

vyuvyuččovováánníí
•• UkazatelUkazateléé hodnocenhodnoceníí praktických dovednostpraktických dovednostíí
•• KritKritééria klasifikace v praktickria klasifikace v praktickéém vyum vyuččovováánníí
•• OrganizaOrganizaččnníí formy odbornformy odbornéého výcvikuho výcviku



DIPV DIPV -- pokrapokraččovováánníí

•• ZZáákladnkladníí druhy vyudruhy vyuččovacovacíích jednotekch jednotek
•• Typy uTypy uččebnebníích dnch dnůů a jejich funkce v prakticka jejich funkce v praktickéém m 

vyuvyuččovováánníí
•• VyuVyužžíívváánníí mezipmezipřředmedměětových a tových a 

vnitropvnitropřředmedměětovýchtových vztahvztahůů
•• PracoviPracoviššttěě odbornodbornéého výcviku a jeho organizace ho výcviku a jeho organizace 

na SOUna SOU
•• Osobnost uOsobnost uččitele praktickitele praktickéého vyuho vyuččovováánníí a jeho a jeho 

vliv na vliv na žžáákyky
•• PPřřííprava na praktickou vyuprava na praktickou vyuččovacovacíí jednotkujednotku



PedagogickPedagogickáá praxe studentpraxe studentůů IVPIVP

•• zzíískskáánníí zkuzkuššenostenostíí a dovednosta dovednostíí z z 
výchovnvýchovnéé a vyua vyuččovacovacíí prpráácece

•• absolvovabsolvováánníí nnááslechslechůů ve vyuve vyuččovováánníí a a 
vyuvyuččovacovacíích výstupch výstupůů

•• seznseznáámenmeníí se zase zařříízenzeníím m šškoly, pracovikoly, pracoviššťť
praktickpraktickéého vyuho vyuččovováánníí

•• tvotvořřivý pivý přříístup k vyustup k vyuččovováánníí a vyua využžíívváánníí
aktivizaaktivizaččnníích metod výukych metod výuky



SouSouččasnasnáá situace na situace na šškolských kolských 
zazařříízenzeníích, novch, novéé perspektivyperspektivy

•• dlouhodobdlouhodobáá spoluprspoluprááce s IVPce s IVP
•• postupnpostupnáá zmzměěna podmna podmííneknek
•• zavzaváádděěnníí nových obornových oborůů vzdvzděělláánníí
•• nedostatenedostateččnnéé finanfinanččnníí prostprostřředkyedky
•• vznik nových vznik nových šškolských zakolských zařříízenzeníí
•• rozrozšíšířřeneníí popoččtu profestu profesíí studentstudentůů IVPIVP
•• novnovéé bakalbakaláářřskskéé studijnstudijníí programyprogramy



Realizace praxRealizace praxíí na cvina cviččných ných šškolkolááchch

•• cvicviččnnéé ststřřednedníí odbornodbornéé šškoly a ukoly a uččiliiliššttěě
•• zemzeměědděělsklskéé, zahradnick, zahradnickéé a lesnicka lesnickéé

respektive prespektive přřííbuznbuznéé obory vzdobory vzděělláánníí
•• zavzaváádděěnníí nových obornových oborůů vzdvzděělláánníí
•• specializace stspecializace střřednedníích odborných ch odborných šškol a kol a 

uuččiliiliššťť na rna růůznznéé obory vzdobory vzděělláánníí
•• rozrozšíšířřeneníí spoluprspoluprááce cvice cviččných ných šškol s IVPkol s IVP



PoPožžadavky na cviadavky na cviččnnéé uuččiteleitele

•• splsplňňovat kvalifikaovat kvalifikaččnníí popožžadavkyadavky
•• vykazovat výbornvykazovat výbornéé pedagogickpedagogickéé výsledkyvýsledky
•• řříídit prdit prááci svci svěřěřenenéého studentaho studenta
•• seznseznáámit studenta s umit studenta s uččebnebníími dokumentymi dokumenty
•• ururččit studentu tit studentu téémata výukymata výuky
•• zkontrolovat pzkontrolovat přřipravenost studenta na výukuipravenost studenta na výuku
•• provprovéést analýzu vyust analýzu vyuččovacovacíích výstupch výstupůů studentastudenta



DDěěkuji Vkuji Váám za pozornostm za pozornost


