
Podmienky praxe 

Pedagogická prax – 3. ročník bakalárskeho štúdia 

Celkové hodnotenie: 8 – 0 bodov[1] 

 – za úroveň príprav v pedagogických denníkoch:                              0-2 body 

– za aktivitu pri rozboroch:                                                                             0-2 body 

– za úroveň a spracovanie hospitačných záznamov:                         0-4 body 

Podmienky na uznanie pedagogickej praxe: 

  >   100% účasť na pedagogickej praxi – poslucháč absolvuje všetky náčuvy podľa úväzku fakultného 

učiteľa a ďalšie aktivity spojené so životom fakultnej školy podľa uváženia fakultného učiteľa. Neúčasť 

na pedagogickej praxi sa ospravedlňuje len na základe lekárskeho potvrdenia a po uznaní absencie je 

potrebné si zameškané dni praxe nahradiť. 

   >  Odovzdanie pedagogických denníkov s prípravami a hospitačnými záznamami a záznamom 

z každej rozborovej hodiny. 

   >   Minimálne 2 body získané z celkového bodového hodnotenia. 

Prevodový systém na hodnotenie v kreditnom systéme: 

Počet bodov Hodnotenie v kreditnom systéme 

8-7 A 

6-5 B 

4 C 

3 D 

2 E 

1 Fx 

[1] Prideľujú sa len celé body. 

 Vedúci praxe za PRIF UK budú sankcionovať neskoré a neúplné odovzdávanie a) rozpisov 

s vyznačením náčuvov, výstupov a rozborových hodín ako aj b)  pedagogických denníkov strhnutím 

vždy 1 bodu (spolu max. 2 body). 

 

Pedagogická prax – 1. ročník magisterského štúdia 

Celkové hodnotenie: 13 – 0 bodov[1] 



– za odbornú stránku príprav v pedagogických denníkoch:               0-2 body 

– za pedagogickú stránku príprav v denníkoch:                                        0-2 body 

– za odbornú stránku výstupov:                                                                        0-3 body 

– za pedagogickú stránku výstupov a progres študentov:                  0-3 body 

– za aktivitu pri rozboroch výstupov a hospitačných záznamov:      0-3 body 

Podmienky na uznanie pedagogickej praxe: 

   >    100% účasť na pedagogickej praxi – študent absolvuje všetky náčuvy podľa úväzku fakultného 

učiteľa a ďalšie aktivity spojené so životom fakultnej školy podľa uváženia fakultného učiteľa. Neúčasť 

na praxi sa ospravedlňuje len na základe lekárskeho potvrdenia a po uznaní absencie je potrebné si 

zameškané dni praxe nahradiť. 

   >    Každý študent si pripraví a odučí 5 vyučovacích hodín, pričom môže použiť jednu prípravu na 

odučenie max. dvoch vyučovacích hodín, ale podľa záujmu študenta môže byť výstupových hodín 

viac. 

   >    Odovzdanie pedagogických denníkov s prípravami a hospitačnými záznamami. 

   >    Minimálne 5 bodov získaných z celkového bodového hodnotenia. 

Prevodový systém na hodnotenie v kreditnom systéme: 

Počet bodov Hodnotenie v kreditnom systéme 

13-12 A 

11-10 B 

9-8 C 

7-6 D 

5 E 

4 a menej Fx 

[1] Prideľujú sa len celé body. 

 Vedúci praxe za PRIF UK budú sankcionovať neskoré a neúplné odovzdávanie a) rozpisov 

s vyznačením náčuvov, výstupov a rozborových hodín ako aj b)  pedagogických denníkov strhnutím 

vždy 1 bodu (spolu max. 2 body). 

 

Pedagogická prax – 2. ročník magisterského štúdia 

Celkové hodnotenie: 16 – 0 bodov[1] 



– za odbornú stránku príprav v pedagogických denníkoch:               0-2 body 

– za pedagogickú stránku príprav v denníkoch:                                        0-2 body 

– za odbornú stránku výstupov:                                                                         0-4 body 

– za pedagogickú stránku výstupov a progres študentov:                  0-4 body 

– za aktivitu pri rozboroch výstupov a hospitačných záznamov:      0-4 body 

Podmienky na uznanie pedagogickej praxe: 

   >    100% účasť na pedagogickej praxi – študent absolvuje všetky náčuvy podľa úväzku fakultného 

učiteľa a ďalšie aktivity spojené so životom fakultnej školy podľa uváženia fakultného učiteľa. Neúčasť 

na praxi sa ospravedlňuje len na základe lekárskeho potvrdenia a po uznaní absencie je potrebné si 

zameškané dni praxe nahradiť. 

   >    Každý študent si pripraví a odučí minimálna 10 vyučovacích hodín podľa uváženia fakultného 

učiteľa (počet výstupových hodín môže byť väčší), pričom môže použiť jednu prípravu na odučenie 

max. dvoch vyučovacích hodín. 

   >    Odovzdanie pedagogických denníkov s prípravami a hospitačnými záznamami a záznamom z 

rozborov vyučovacích hodín. 

   >    Minimálne 8 bodov získaných z celkového bodového hodnotenia. 

Prevodový systém na hodnotenie v kreditnom systéme: 

Počet bodov Hodnotenie v kreditnom systéme 

16-15 A 

14-13 B 

12-11 C 

10-9 D 

8 E 

7 a menej Fx 

[1] Prideľujú sa len celé body. 

 Vedúci praxe za PRIF UK budú sankcionovať neskoré a neúplné odovzdávanie a)  rozpisov 

s vyznačením náčuvov, výstupov a rozborových hodín ako aj b) pedagogických denníkov strhnutím 

vždy 1 bodu (spolu max. 2 body).[/showhide]  

 

Prehľad kritérií hodnotenia v jednotlivých položkách 



Pripravenosť študenta počas pedagogickej praxe by sa mala preukázať tak v písomných prípravách 

v pedagogickom denníku, ako aj počas výstupov a pri konzultáciách/rozboroch s fakultným učiteľom. 

A.  Odborná stránka príprav v denníkoch 

Hodnotí sa odborné pochopenie a zvládnutie kľúčových kompetencií, pojmov, procesov, koncepcií 

a práca s odbornou terminológiou. Hodnotí sa aj spracovanie témy z hľadiska medzipredmetovej 

integrácie a bežného života. 

 

B. Pedagogická stránka príprav v denníkoch 

Hodnotia sa vymedzené vyučovacie (špecifické) ciele hodiny a návrh precvičovaných kľúčových 

kompetencií v kontexte Štátneho vzdelávacieho programu (ISCED2, ISCED3), pripravené metódy a 

formy motivácie a aktivizácie žiakov, využívania humanizujúcich prvkov počas výstupov, schopnosť 

plánovať využívanie a striedanie rôznych metód, foriem a prostriedkov a zmysluplné využívanie 

digitálnych technológií, didaktické zvládnutie sprístupnenia kľúčových pojmov, procesov 

a koncepctov atď. 

 

C. Odborná stránka výstupov 

Hodnotí sa zvládnutie témy po odbornej stránke, odbornosť a presnosť pri vyjadrovaní 

a sprístupňovaní učiva, zvládnutie medzipredmetovej integrácie a prepojenia s bežným životom, 

schopnosť primerane reagovať na otázky a vysvetliť žiakom prípadné nejasnosti. 

 

D.  Pedagogická stránka výstupov 

Hodnotí sa organizácia a priebeh výstupovej hodiny, naplnenie vyučovacích (špecifických) cieľov 

a precvičovanie kľúčových kompetencií v rámci jednotlivých aktivít v zmysle Štátneho vzdelávacieho 

programu (ISCED2, ISCED3), prepojenie témy s bežným životom a prípadná medzipredmetová 

integrácia, jasnosť, zrozumiteľnosť a presnosť vo vysvetľovaní nového učiva, efektívnosť 

usmerňovania práce žiakov, zvládnutie výchovných situácií a miera spolupráce triedy so študentom 

(praktikantom), reakcie študenta (praktikanta) na podnety od žiakov, úspešnosť využitia plánovaných 

vyučovacích metód, foriem a prostriedkov, celkové vystupovanie počas výstupov študenta 

(praktikanta). Zároveň sa fakultný učiteľ vyjadruje k progresu študentov (praktikantov) po odbornej, 

pedagogickej stránke v priebehu pedagogickej praxe, ako aj ku aktivite študentov (praktikantov) 

počas rozborov náčuvových a výstupových hodín a ich schopnosti objektívneho hodnotenia a taktiež 

sebareflexie. 

 

E. Aktivita pri rozboroch 

Dôraz sa síce kladie na rozbor výstupových hodín študentov fakulty, ale hodnotí sa aktívny, vecný a 

konštruktívny prístup v diskusii pri rozboroch všetkých výstupových aj náčuvových hodín. Počas 

rozborov sa diskutuje o vymedzených vyučovacích cieľoch, zvolených prostriedkoch, metódach 

a formách, atmosfére v triede počas hodiny, zhodnotia sa výchovné situácie a efektívne spôsoby ich 

riešenia, posúdia sa úspešné časti hodiny a urobia sa závery k tým častiam hodiny, ktoré mali svoje 

nedostatky. Časť rozborovej hodiny je venovaná aj príprave a diskusii k obsahu a priebehu 



nasledujúcich výstupových hodín študentov (praktikantov). Priebeh a poznámky z každej rozborovej 

hodiny musia byť zaznamenané v pedagogickom denníku. 

Základné informácie k pedagogickej praxi 

Pedagogická prax je povinnou a neodlučiteľnou súčasťou prípravy študentov odboru učiteľstva 
akademických predmetov našej katedry, počas ktorej majú študenti možnosť využiť a aplikovať 
poznatky a zručnosti nadobudnuté na vysokej škole a získať nové, praktické skúsenosti, ktoré raz 
využijú vo svojej práci. 

Pedagogická prax prebieha v treťom ročníku bakalárskeho štúdia v podobe hospitácií študentov 
na vyučovacích hodinách fakultných učiteľov, ďalej v prvom a druhom ročníku magisterského 
štúdia, pričom sa študenti zúčastňujú nielen hospitácií, ale pripravujú sa na vyučovacie hodiny a 
učia pod dozorom fakultného učiteľa. 

Prehľadné informácie nájdete aj v tomto "online sprievodcovi" pedagogickej praxe: môžete si 
pozrieť tu: https://prezi.com/view/qUOOthL7GkxUwfUlM9s5/ 

VEDÚCI PEDAGOGICKEJ PRAXE Z BIOLÓGIE 

PhDr. Michael Fuchs                             michael.fuchs@uniba.sk         č. d. 220 
Mgr. Dominik Šmida                            smida8@uniba.sk                    č. d. 214b 

 
VEDÚCI PEDAGOGICKEJ PRAXE Z GEOGRAFIE 

RNDr. Henrieta Mázorová, PhD.     henrieta.mazorova@uniba.sk 

 

VEDÚCI PEDAGOGICKEJ PRAXE Z CHÉMIE 

Mgr. Lenka Kramarová                 kramarova25@uniba.sk            č. d. 214b 

Pozrite si aj ďalšie podstránky: 

Individuálna prax 
Zoznam fakultných škôl 
Aktuálne rozpisy na prax 
Pokyny k pedagogickej praxi 
Hodnotenie pedagogickej praxe 
Súbory na stiahnutie 

DPŠ 

Pedagogická prax je povinnou a neodlučiteľnou súčasťou prípravy študentov rozširujúceho štúdia 

(RŠ) a doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ), počas ktorej majú možnosť využiť a aplikovať 

poznatky a zručnosti nadobudnuté v rámci štúdia a získať nové, praktické skúsenosti, ktoré môžu 

využiť vo svojej pedagogickej práci. 
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http://www.didaktika.eu/arrow-rozpis-na-prax/
http://www.didaktika.eu/pokyny-k-pedagogickej-praxi/
http://www.didaktika.eu/hodnotenie-pedagogickej-praxe/
http://www.didaktika.eu/subory-na-stiahnutie/


Pedagogická prax prebieha v druhom ročníku RŠ a DPŠ (rozširujúci modul) v podobe hospitácií 

študentov na vyučovacích hodinách fakultných učiteľov, pričom sa študenti zúčastňujú nielen 

hospitácií, ale pripravujú sa na vlastné vyučovacie hodiny a učia pod dozorom fakultného učiteľa. 

Individuálna prax 

Žiadosť o individuálnu pedagogickú prax v 2. ročníku rozširujúceho štúdia (RŠ) a doplňujúceho 

pedagogického štúdia (DPŠ - rozširujúci modul) si musí študent podať do 15.12. daného 

akademického roku. 

Pod individuálnou praxou sa chápe absolvovanie pedagogickej praxe na inej ako cvičnej (fakultnej) 

škole pod vedením učiteľa, ktorý nie je fakultným učiteľom. Absolvovanie individuálnej praxe sa 

umožňuje študentom rozširujúceho štúdia (RŠ) a doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ – 

rozširujúci modul) 

O individuálnu pedagogickú prax musí požiadať študent zaslaním ním podpísanej žiadosti vedúcemu 

Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky. Každú žiadosť posudzuje vedúci 

pracoviska individuálne. 

Individuálnu pedagogickú prax musí študent absolvovať v plnom rozsahu za rovnakých podmienok 

ako prebieha pedagogická prax na cvičných (fakultných) školách. Študent musí splniť všetky pokyny 

vedúceho pedagogickej praxe a požiadavky kladené na absolvovanie pedagogickej praxe. Študent je 

povinný informovať vedúceho pedagogickej praxe o priebehu pedagogickej praxe. 

Žiadosť o individuálnu pedagogickú prax musí obsahovať: 

1.   Meno a priezvisko študenta 

2.   Adresu trvalého pobytu študenta 

3.   e-mailovú adresu študenta 

5.   Názov školy, na ktorej chce študent absolvovať individuálnu pedagogickú prax. 

6.   Meno a priezvisko učiteľa, pod vedením ktorého chce študent absolvovať pedagogickú 

prax. Učiteľ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady kladené pre cvičného učiteľa, t.j. musí byť 

pedagogickým zamestnancom s 1. atestáciou (alebo ekvivalentom v zmysle zákona), musí mať 

minimálne 5 rokov praxe a vyučovať daný predmet v rozsahu minimálne 8 hodín týždenne. 

7.   Písomné vyjadrenie učiteľa, že je oboznámený s podmienkami a povinnosťami pri vedení 

pedagogickej praxe a súhlasí s individuálnou pedagogickou praxou študenta pod jeho 

vedením. Učiteľ zároveň potvrdí, že nebude žiadať od Prírodovedeckej fakulty UK finančné 

ohodnotenie za vedenie pedagogickej praxe študenta. 

8.   Písomné vyjadrenie riaditeľa školy, že súhlasí s realizáciou individuálnej pedagogickej praxe 

študenta na škole. Riaditeľ školy zároveň potvrdí, že škola nebude žiadať od Prírodovedeckej fakulty 

UK finančné ohodnotenie za realizáciu pedagogickej praxe študenta. 

9.  Potvrdenie riaditeľa školy, že učiteľ spĺňa vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady kladené pre 

cvičného učiteľa. 

RŠ 

Pedagogická prax je povinnou a neodlučiteľnou súčasťou prípravy študentov rozširujúceho štúdia 

(RŠ) a doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ), počas ktorej majú možnosť využiť a aplikovať 

poznatky a zručnosti nadobudnuté v rámci štúdia a získať nové, praktické skúsenosti, ktoré môžu 

využiť vo svojej pedagogickej práci. 



Pedagogická prax prebieha v druhom ročníku RŠ a DPŠ (rozširujúci modul) v podobe hospitácií 

študentov na vyučovacích hodinách fakultných učiteľov, pričom sa študenti zúčastňujú nielen 

hospitácií, ale pripravujú sa na vlastné vyučovacie hodiny a učia pod dozorom fakultného učiteľa. 

Individuálna prax 

Žiadosť o individuálnu pedagogickú prax v 2. ročníku rozširujúceho štúdia (RŠ) a doplňujúceho 

pedagogického štúdia (DPŠ - rozširujúci modul) si musí študent podať do 15.12. daného 

akademického roku. 

Pod individuálnou praxou sa chápe absolvovanie pedagogickej praxe na inej ako cvičnej (fakultnej) 

škole pod vedením učiteľa, ktorý nie je fakultným učiteľom. Absolvovanie individuálnej praxe sa 

umožňuje študentom rozširujúceho štúdia (RŠ) a doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ – 

rozširujúci modul) 

O individuálnu pedagogickú prax musí požiadať študent zaslaním ním podpísanej žiadosti vedúcemu 

Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky. Každú žiadosť posudzuje vedúci 

pracoviska individuálne. 

Individuálnu pedagogickú prax musí študent absolvovať v plnom rozsahu za rovnakých podmienok 

ako prebieha pedagogická prax na cvičných (fakultných) školách. Študent musí splniť všetky pokyny 

vedúceho pedagogickej praxe a požiadavky kladené na absolvovanie pedagogickej praxe. Študent je 

povinný informovať vedúceho pedagogickej praxe o priebehu pedagogickej praxe. 

Žiadosť o individuálnu pedagogickú prax musí obsahovať: 

1.   Meno a priezvisko študenta 

2.   Adresu trvalého pobytu študenta 

3.   e-mailovú adresu študenta 

5.   Názov školy, na ktorej chce študent absolvovať individuálnu pedagogickú prax. 

6.   Meno a priezvisko učiteľa, pod vedením ktorého chce študent absolvovať pedagogickú 

prax. Učiteľ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady kladené pre cvičného učiteľa, t.j. musí byť 

pedagogickým zamestnancom s 1. atestáciou (alebo ekvivalentom v zmysle zákona), musí mať 

minimálne 5 rokov praxe a vyučovať daný predmet v rozsahu minimálne 8 hodín týždenne. 

7.   Písomné vyjadrenie učiteľa, že je oboznámený s podmienkami a povinnosťami pri vedení 

pedagogickej praxe a súhlasí s individuálnou pedagogickou praxou študenta pod jeho 

vedením. Učiteľ zároveň potvrdí, že nebude žiadať od Prírodovedeckej fakulty UK finančné 

ohodnotenie za vedenie pedagogickej praxe študenta. 

8.   Písomné vyjadrenie riaditeľa školy, že súhlasí s realizáciou individuálnej pedagogickej praxe 

študenta na škole. Riaditeľ školy zároveň potvrdí, že škola nebude žiadať od Prírodovedeckej fakulty 

UK finančné ohodnotenie za realizáciu pedagogickej praxe študenta. 

9.  Potvrdenie riaditeľa školy, že učiteľ spĺňa vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady kladené pre 

cvičného učiteľa. 

Všeobecné pokyny k vykonávaniu pedagogickej praxe: 

 1.  Pred nástupom na pedagogickú prax si vo vlastnom záujme skontrolujte rozpis. 

 2.  Na pedagogickú prax nastupujete v deň začatia praxe o 745 hod, ak nie je uvedené inak. 

Kontaktujte učiteľa pre bližšie informácie alebo vyhľadajte rozvrh na stránke školy. 

 3.  Hospitácie sa vykonávajú v rozsahu (celého) úväzku fakultného učiteľa a na výstupových 

hodinách vašich kolegov. 



 

Povinnosti študenta: 

 1. Po nástupe na pedagogickú prax odovzdajú študenti časový harmonogram náčuvov, výstupov, 

rozborov hodín a ostatnej činnosti (podľa rozvrhu hodín príslušného fakultného učiteľa) vedúcemu 

pedagogickej praxe najneskôr do 3 dní od začatia praxe. Harmonogram posielajte emailom alebo ho 

prineste osobne!!!  O prípadných zmenách v harmonograme, prosím, kontaktujte vedúceho 

pedagogickej praxe. 

 2. Každý študent je povinný viesť si denník pedagogickej praxe, v ktorom budú zaznamenané: 

 3. Počas praxe študent samostatne odučí stanovený počet vyučovacích hodín: 

  > študenti 3 Bc. nemusia učiť, avšak po konzultácii s fakultným učiteľom môžu odučiť 1 vyučovaciu 

hodinu. 

   > minimálny počet odučených vyučovacích hodín pre študenta 1 Mgr. - 5 vyučovacích hodín 

  > minimálny počet odučených vyučovacích hodín pre študenta 2 Mgr. - 13 - 15 vyučovacích hodín 

 4. Odovzdať skompletizovaný pedagogický denník (hospitačné záznamy, písomné prípravy na 

vlastné hodiny, poznámky z rozborov hodín), podpísaný fakultným učiteľom (celkovo + každý rozbor 

výstupovej hodiny), na kontrolu vedúcemu pedagogickej praxe do určeného termínu. 

 

Čo v prípade neúčasti na pedagogickej praxi? 

Neúčasť na pedagogickej praxi je možné ospravedlniť iba lekárskym potvrdením, ktoré je potrebné 

predložiť fakultnému učiteľovi a aj vedúcemu pedagogickej praxe. Zameškané dni je potrebné si 

nahradiť v plnom rozsahu. Náhradné termíny si musí študent dohodnúť s fakultným učiteľom osobne. 

 

Pedagogický denník má obsahovať: 

 1. rozvrh fakultného učiteľa s vyznačenými výstupovými hodinami 

 2. obsah pedagogického denníka (názov vyučovacej hodiny, dátum, meno vyučujúceho, číslovanie 

strán) 

 3. vlastné písomné prípravy, na ktorých sa dohodnete s fakultným učiteľom s ohľadom na jeho 

rozvrh a témy vyučovacích hodín 

   >  3 Bc. študenti – 4 vlastné písomné prípravy, na ktorých sa dohodnete s fakultným učiteľom s 

ohľadom na jeho rozvrh a témy vyučovacích hodín, 

   > 1 Mgr. študenti – minimálne 4 vlastné písomné prípravy z hodín, ktoré odučíte (1x môžete 

použiť jednu prípravu na odučenie dvoch rovnakých vyučovacích hodín) 

   > 2 Mgr. študenti - minimálne 8 vlastných písomných príprav z hodín, ktoré odučíte (2x môžete 

použiť jednu prípravu na odučenie dvoch rovnakých vyučovacích hodín ) 

4.  hospitačné záznamy zo všetkých náčuvov z hodín fakultného učiteľa a svojich kolegov (píšu 

sa podľa manuálu k písaniu hospitačného záznamu, ktorý si môžete stiahnuť tu), 

http://www.didaktika.eu/subory-na-stiahnutie/


5.  rozbory hodín (3 Bc. študenti po každom dni jeden rozborový záznam a Mgr. študenti rozbory z 

vlastných odučených hodín), 

6. záznamy z ostatných školských aktivít, na ktorých sa študent zúčastní 

 

Upozornenie 

1.  Denníky nepodpísané fakultným učiteľom nebudeme akceptovať. 

2.  Za oneskorené odovzdanie časového harmonogramu alebo denníka pedagogickej praxe bude 

študent sankcionovaný znížením celkového bodového hodnotenia v porovnaní s tým, ako ho hodnotil 

fakultný učiteľ. 

3.  Každá pedagogická prax počas štúdia má svoje špecifiká v závislosti od obdobia jej konania, preto 

je potrebné riadiť sa aktuálnymi informáciami a pokynmi od koordinátora pedagogickej praxe. 

 

Pod individuálnou praxou sa chápe absolvovanie pedagogickej praxe na inej ako cvičnej (fakultnej) 

škole pod vedením učiteľa, ktorý nie je fakultným učiteľom. Absolvovanie individuálnej praxe  sa 

študentom umožňuje vo výnimočných prípadoch (napr. materská dovolenka, realizácia výskumu 

diplomovej práce) len 1x počas magisterského štúdia. 

O individuálnu pedagogickú prax musí požiadať študent zaslaním ním podpísanej žiadosti vedúcemu 

Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky. Každú žiadosť posudzuje vedúci 

pracoviska individuálne. 

Individuálnu pedagogickú prax musí študent absolvovať v plnom rozsahu za rovnakých podmienok 

ako prebieha pedagogická prax na cvičných (fakultných) školách. Študent musí splniť všetky pokyny 

vedúceho pedagogickej praxe a požiadavky kladené na absolvovanie pedagogickej praxe. Študent je 

povinný informovať vedúceho pedagogickej praxe o priebehu pedagogickej praxe. 

 

Žiadosť o individuálnu pedagogickú prax musí obsahovať: 

 1.   Meno a priezvisko študenta 

 2.   Adresu trvalého pobytu študenta 

 3.   e-mailovú adresu študenta 

 4.   Dôvod, pre ktorý študent žiada o individuálnu pedagogickú prax. Dôvod je   potrebné podložiť 

príslušnými relevantnými potvrdeniami. V prípade realizácie výskumu diplomovej práce musí byť 

k žiadosti doložené aj vyjadrenie vedúceho diplomovej práce. 

  5.   Názov školy, na ktorej chce študent absolvovať individuálnu pedagogickú prax. 

  6.   Meno a priezvisko učiteľa s e-mailovým kontaktom, pod vedením ktorého chce študent 

absolvovať pedagogickú prax. Učiteľ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady kladené pre cvičného 

učiteľa, t.j. musí byť pedagogickým zamestnancom s 1. atestáciou (alebo ekvivalentom v zmysle 

zákona), musí mať minimálne 5 rokov praxe a vyučovať daný predmet v rozsahu minimálne 8 hodín 

týždenne.   



  7.   Písomné vyjadrenie učiteľa, že je oboznámený s podmienkami a povinnosťami pri vedení 

pedagogickej praxe a súhlasí s individuálnou pedagogickou praxou študenta pod jeho 

vedením. Učiteľ zároveň potvrdí, že nebude žiadať od Prírodovedeckej fakulty UK finančné 

ohodnotenie za vedenie pedagogickej praxe študenta. 

  8.   Písomné vyjadrenie riaditeľa školy, že súhlasí s realizáciou individuálnej pedagogickej praxe 

študenta na škole. Riaditeľ školy zároveň potvrdí, že škola nebude žiadať od Prírodovedeckej fakulty 

UK finančné ohodnotenie za realizáciu pedagogickej praxe študenta. 

   9.  Potvrdenie riaditeľa školy, že učiteľ spĺňa vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady kladené 

pre cvičného učiteľa. 

 

Termíny odovzdania žiadostí o individuálnu prax: 

Žiadosť o individuálnu pedagogickú prax v 1. ročníku magisterského stupňa štúdia musí študent 

podať do 30.11. daného akademického roku. 

Žiadosť o individuálnu pedagogickú prax v 2. ročníku magisterského stupňa štúdia musí študent 

podať do 30.6. predchádzajúceho akademického roku. 

Informácie ohľadom individuálnej pedagogickej praxe pre študentov DPŠ nájdete na stránke a 

príslušnej podstránke DPŠ / pre študentov RŠ na stránke a príslušnej podstránke RŠ.  

Podané žiadosti budú posúdené vedúcim katedry do 15 pracovných dní. O schválení, resp. 

neschválení, individuálnej pedagogickej praxe bude študent vyrozumený e-mailom. V prípade 

schválenia individuálnej pedagogickej praxe je študent povinný bezodkladne kontaktovať vedúceho 

pedagogickej praxe a dohodnúť s ním ďalšie postupy súvisiace s realizáciou individuálnej 

pedagogickej praxe. 

 

Vedúci pedagogickej praxe z biológie: PhDr. Michael Fuchs a Mgr. Dominik Šmida 

Vedúci pedagogickej praxe z geografie: RNDr. Henrieta Mázorová, PhD. 

Vedúci pedagogickej praxe z chémie: Mgr. Lenka Kramarová 

 

Aktuálne informácie  
 

Kontakt na vedúceho pedagogickej praxe 
Mgr. Dominik Šmida              smida8@uniba.sk 

PhDr. Michael Fuchs              michael.fuchs@uniba.sk 

Podmienky pedagogickej praxe 

Pedagogický denník 

http://www.didaktika.eu/doplnkove-pedagogicke-studium-dps/
http://www.didaktika.eu/doplnkove-pedagogicke-studium-dps/individualna-pedagogicka-prax-dps/
http://www.didaktika.eu/rozsirujuce-studium/
http://www.didaktika.eu/rozsirujuce-studium/individualna-pedagogicka-prax-rs/


Dôležité súbory na stiahnutie 
Biológia 

Názov školy Adresa školy webstránka školy 

Gymnázium Bilíkova Bilíkova 24, 844 19 Bratislava  https://gymbilba.edupage.org/ 

Gymnázium Alberta Einsteina Einsteinova 35, 852 03 Bratislava 5  https://einsteinova.edupage.org/  

Spojená škola Novohradská (Gymnázium Jura 

Hronca) 
Novohradská 3, 821 09 Bratislava  https://www.gjh.sk/ 

Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6, 811 07 Bratislava https://vazka.edupage.org/? 

Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A, 81102 Bratislava https://gma.edupage.org/ 

Základná škola SNP (Ostredkova) Ostredková 14, 821 02 Bratislava http://zsostredkova.sk/ 

Gymnázium L. Sáru Ladislava Sáru 1, 841 04 Bratislava https://gymlsba.edupage.org/  

Gymnázium Metodová Metodova 2,  821 08 Bratislava https://gmet.edupage.org/ 

Základná škola Turnianska Turnianska 10, 851 07 Bratislava https://zstuba.edupage.org/  

Spojená škola Tilgnerova Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava https://tilgnerka.edupage.org/ 

Základná škola Mierová Mierová 46, 821 05 Bratislava http://www.zsmierovaba.edu.sk/index.html 

ZŠ s MŠ Za kasárňou Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava http://www.zakasarnou.sk/v342/  

https://gymbilba.edupage.org/
https://einsteinova.edupage.org/
https://www.gjh.sk/
https://vazka.edupage.org/?
https://gma.edupage.org/
http://zsostredkova.sk/
https://gymlsba.edupage.org/
https://gmet.edupage.org/
https://zstuba.edupage.org/
https://tilgnerka.edupage.org/
http://www.zsmierovaba.edu.sk/index.html
http://www.zakasarnou.sk/v342/


Základná škola Pankúchova Pankúchova 4, 851 04 Bratislava http://zspankuchova.stranka.info/index.php?vid=A 

 

Geografia 

Názov školy Adresa školy webstránka školy 

Gymnázium I. Horvátha Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava https://horvatha.edupage.org/? 

Spojená škola Novohradská Novohradská 3, 821 09 Bratislava  https://www.gjh.sk/ 

Gymnázium Bilíkova Bilíkova 24, 844 19 Bratislava  https://gymbilba.edupage.org/ 

Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6, 811 07 Bratislava https://vazka.edupage.org/? 

Gymnázium Hubeného Hubeného 23, 834 08 Bratislava https://ghubeneho.edupage.org/ 

Spojená škola Tilgnerova Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava https://tilgnerka.edupage.org/ 

Gymnázium Matky Alexie Jesenského 4/A, 81102 Bratislava https://gma.edupage.org/ 

Gymnázium L. Novomeského Tomášikova 2, 827 29 Bratislava https://glnt.edupage.org/? 

 

Chémia 

Názov školy Adresa školy webstránka školy 

Spojená škola Novohradská (Gymnázium J. 

Hronca, ZŠ Košická) 
Novohradská 3, 821 09 Bratislava https://www.gjh.sk/ 

Gymnázium Metodová Metodova 2,  821 08 Bratislava https://gmet.edupage.org/ 

Gymnázium Bilíkova Bilíkova 24, 844 19 Bratislava  https://gymbilba.edupage.org/ 

http://zspankuchova.stranka.info/index.php?vid=A
https://horvatha.edupage.org/?
https://www.gjh.sk/
https://gymbilba.edupage.org/
https://vazka.edupage.org/?
https://ghubeneho.edupage.org/
https://tilgnerka.edupage.org/
https://gma.edupage.org/
https://glnt.edupage.org/?
https://www.gjh.sk/
https://gmet.edupage.org/
https://gymbilba.edupage.org/


Gymnázium Jána Papánka Vazovova 6, 811 07 Bratislava https://vazka.edupage.org/? 

Spojená škola Tilgnerova Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava https://tilgnerka.edupage.org/ 

Základná škola Prokofievova 5 Prokofievova 5, 851 01 Bratislava https://zsprokofievova.sk/ 

Základná škola Turnianska Turnianska 10, 851 07 Bratislava https://zstuba.edupage.org/  

ZŠ s MŠ Za kasárňou Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava http://www.zakasarnou.sk/v342/  

 

 

Súbory na stiahnutie 

Manuál k písaniu hospitačného záznamu pre študentov Bc. štúdia: 

Manuál k písaniu hospitačného záznamu pre študentov 3 Bc 

Manuál k písaniu hospitačného záznamu pre študentov Mgr. štúdia:  

Manuál k písaniu hospitačného záznamu_Mgr. 

Geografia: Hospitačný-záznam-geografia 

Materiály k tvorbe Denníka pedagogickej praxe:  

Pokyny na vedenie Denníka pedagogickej praxe 

Titulná stránka ped.denníka 

Vzor Obsahu ped.denníka 

Vzor rozpisu na prax pre vedúceho praxe 

Vzorová príprava – rýchlosť chemických reakcií 

  

 

https://vazka.edupage.org/?
https://tilgnerka.edupage.org/
https://zsprokofievova.sk/
https://zstuba.edupage.org/
http://www.zakasarnou.sk/v342/
http://www.didaktika.eu/wp-content/uploads/2017/02/Manu%C3%A1l-k-p%C3%ADsaniu-hospita%C4%8Dn%C3%A9ho-z%C3%A1znamu-pre-%C5%A1tudentov-3-Bc.docx
http://www.didaktika.eu/subory-na-stiahnutie/manual-k-pisaniu-hospitacneho-zaznamu_mgr/
http://www.didaktika.eu/subory-na-stiahnutie/hospitacny-zaznam-geografia/
http://www.didaktika.eu/wp-content/uploads/2017/02/Pokyny-na-vedenie-Denn%C3%ADka-pedagogickej-praxe.doc
http://www.didaktika.eu/wp-content/uploads/2017/02/Tituln%C3%A1-str%C3%A1nka-ped.denn%C3%ADka.pdf
http://www.didaktika.eu/wp-content/uploads/2017/02/Vzor-Obsahu-ped.denn%C3%ADka.pdf
http://www.didaktika.eu/wp-content/uploads/2017/02/Vzor-rozpisu-na-prax-pre-ved%C3%BAceho-praxe.pdf
http://www.didaktika.eu/wp-content/uploads/2017/02/Vzorov%C3%A1-pr%C3%ADprava-r%C3%BDchlos%C5%A5-chemick%C3%BDch-reakci%C3%AD.docx

