I. Pravidla hodnocení pedagogické praxe
Vyjadřuje úroveň dovednosti komunikovat, pozorovat, projektovat, realizovat a hodnotit
výchovně vzdělávací činnost s dětmi, mládeží, dospělými (dále jen vychovávanými a
vzdělávanými). Bere v úvahu postupnost v utváření pedagogických dovedností,
odpovědný přístup, tvořivost při přípravě i při činnostech, využívání teoretických
vědomostí a celkový kulturní a společenský rozhled žáka. Při závěrečné klasifikaci je
potřebné zvážit, zda byla v průběhu praxe u žáka patrná snaha o zlepšení a zda uměl svou
práci sebekriticky zhodnotit, teoreticky zdůvodnit a respektovat vhodná doporučení.
Níže uvedená kritéria se týkají jak dílčích výstupů, tak klasifikace předmětu za 1. a 2.
pololetí.
Kritéria hodnocení a klasifikace:
- vztah k vychovávaným a vzdělávaným;
- respektování bezpečnosti a ochrany zdraví;
- kvalita písemné i materiální přípravy, využívání vlastního metodického
zásobníku;
- využívání teoretických vědomostí z ostatních vyučovacích předmětů, odborné
a jiné literatury;
- vedení deníku praxe, povinnost nosit jej na praxi s sebou;
- hodnocení a klasifikace výstupů během klasifikačního období;
- aktivita při rozborech.
Jednotlivé klasifikační stupně obsahují různá hlediska hodnocení činnosti žáka. Obraz
celkového výkonu nemusí vždy zahrnovat všechna hlediska tak, jak jsou formulována pod
jedním klasifikačním stupněm. V některém ohledu může být žák úspěšnější, v jiném méně
úspěšný.
Stupeň 1 (výborný)
Žák má laskavý, ale důsledný vztah k vychovávaným a vzdělávaným. Písemnou a
materiální přípravu zpracovává samostatně, včas, promyšleně a nápaditě. Během výstupu
dovede sladit výchovně vzdělávací cíle s potřebami vychovávaných a vzdělávaných,
přiměřeně je aktualizuje, používá stimulačních metod. Činnosti organizuje plynule, klidně,
dovede pružně reagovat v neplánovaných situacích. Mluvený projev je formálně správný,
výrazný a obsahově přiměřený. Při rozboru dovede v podstatě správně zdůvodnit a
zhodnotit svou činnost (při průběžné praxi také činnosti svých spolužáků). Respektuje
předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví.
Stupeň 2 (chvalitebný)
Žák má laskavý vztah k vychovávaným a vzdělávaným, je méně důsledný v požadavcích.
Písemnou a materiální přípravu zpracovává včas a promyšleně. Plní výchovně vzdělávací
cíle, vychovávané a vzdělávané aktivizuje převážně úspěšně. Činnosti organizuje plynule,
užívá většinou stimulační metody, projevuje menší bezradnost v neplánovaných situacích.
Mluvený projev je formálně správný, výrazný a obsahově přiměřený. Při rozboru umí
postihnout klady a nedostatky ve své činnosti (při průběžné praxi také činnosti svých
spolužáků), někdy musí být doveden ke správným závěrům. Respektuje předpisy o
bezpečnosti a ochraně zdraví.

Stupeň 3 (dobrý)
Vztah žáka k vychovávaným a vzdělávaným je někdy lhostejný, často nedůsledný
v požadavcích. Písemnou a materiální přípravu má zpracovanou včas, i po konzultaci se
v ní objevují menší nedostatky. Při výchovně vzdělávací práci se dopouští chyb
v metodických postupech i při organizaci činnosti, většinou nedokáže správně reagovat
v neplánovaných situacích. Mluvený projev je méně přesný ve vyjadřování a nevýrazný.
Průběh i výsledky své činnosti (při průběžné praxi i činnosti spolužáků) rozebírá
s dopomocí. Dodržuje předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti s drobnými nedostatky.

Stupeň 4 (dostatečný)
Vztah žáka k vychovávaným a vzdělávaným je často lhostejný, nedůsledný v požadavcích.
V písemné i materiální přípravě se objevují závažné nedostatky, které i po konzultaci
zůstaly neopraveny. Při výchovně vzdělávací práci volí nevhodné metody a organizaci
činností. Mluvený projev je nepřesný, nevýrazný. Při rozboru činnosti nedovede své
postupy (při průběžné praxi i činnosti svých spolužáků) zdůvodnit ani s pomocí.
Nedodržuje důsledně předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví.
Stupeň 5 (nedostatečný)
Vztah žáka k vychovávaným a vzdělávaným je lhostejný, případně odtažitý až odmítavý,
nedůsledný v požadavcích. Neprojevuje zájem o práci. Písemná a materiální příprava je
nepromyšlená, nebo chybí vůbec. Při výchovně vzdělávací práci se projevují trvalé
nedostatky ve způsobu navozování činností, organizačně je nezvládá. Mluvený projev je
nepřesný, nekultivovaný. Nedodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví.
Pozn. Podmínkou klasifikace předmětu praxe je aktivní účast žáka na ní. Vzniklou absenci
je nutné nahradit, a to po dohodě s vedoucí praxe.

