
tiché vs. hlučné prostredie
poriadok v školskom areáli
škola obklopená zeleňou
miesto začiatku privítania prvákov
celkový dojem zo školy

lavice
tabule
nástenky a obrazy
poličky, skrine, odkladacie miesto
oddychová zóna
poriadok v triede
celkový dojem z triedy

áno nie
čakal žiakov pred budovou školy
mal v ruke menný zoznam žiakov
zaznamenal si príchod žiakov
použil nejaké mávadlo (balóny)
viedol žiakov do triedy
informoval rodičov o ďalšom postupe

áno nie
predstavil sa
osobitne privítal žiakov
osobitne privítal rodičov
informoval rodičov o ďalšom postupe
viedol rozhovor o škole
skontroloval žiakom pomôcky 
ukázal im učebnice
ochotne reagoval na podnety žiakov a rodičov 
inštruoval žiakov na druhý deň

Prostredie školy*             
(stručne opíšte)

Učiteľ po príchode 
do triedy *

Názov cvičnej školy: 

Meno a priezvisko cvičného učiteľa:

Dátum konania stáže:

Usporiadanie triedy*                           
(stručne opíšte)

Činnosť učiteľa pred 
príchodom do triedy*                        

Stážový záznamový hárok študenta (1. deň)        

Meno a priezvisko študenta: 



Komunikácia učiteľa*

Hlas učiteľa

áno nie
pýtal sa žiakov 
pýtal sa rodičov

áno nie
príjemná
premenlivá
napätá

áno nie
učiteľ  ukázal areál školy
ukázal budovu školy
ukázal jedáleň
ukázal toalety
zoznámil s vychovávateľkou

Žiaci* áno čiastočne nie
boli pozorní
zapájali sa do činností
dodržiavali pravidlá v triede
reagovali na výzvy učiteľa
akceptovali vyučujúceho
prejavovali pozitívne emócie
prejavovali negatívne emócie
boli plačliví
boli svedomití
regulovali vlastné emócie
prejavovali ochotu spolupracovať s učiteľom
prejavovali ochotu spolupracovať so spolužiakmi
boli aktívni 
boli aktívni len na vyzvanie učiteľa 
boli pasívni, nereagovali
chceli prezentovať svoje nápady

áno nie
tematické vých.-vzdel.plány
učebnice, pracovné listy
školské zošity žiakov
informačný systém školy
triedna kniha
klasifikačný hárok/záznam
katalógový list žiaka
dokumenty z triedneho aktívu
ochrana osobných údajov

Otázky učiteľa                  

Emocionalita

Sociabilita

Aktivita

Dokumenty*             
(cvičný učiteľ 
oboznámil študenta  
s dokumentami)

Činnosti mimo triedy*

Správanie sa

Atmosféra v triede*  

Reč učiteľa         plynulá  rýchla spisovná        

        silný  primeraný slabý
        monotónna  pomalá nespisovná



áno nie
rodičia dostávali inštrukcie
rodičia vypĺňali tlačivá 
boli informovaní o ŠKD, o jedálni
zvolil sa predseda, podpredseda triedy
zvolil sa zapisovateľ a overovateľ zápisníc
rodičia boli informovaní o financiách 
rodičia boli informovaní o termíne prvého triedneho aktívu 
rodičia dostali k dispozícii rozvrh hodín

Rituály v prvý školský 
deň   
(stručne opíšte)

*Priestor na
poznámky
(opíšte detaily 
pozorovanej hodiny) 

Spozorovali ste zo strany učiteľa nejaké rituály v 
triede, napr. povedali si básničku, zahrali sa hru, žiaci 
dostali nejakú drobnosť na prívítanie, boli upozornení 
na niečo dôležité a pod.? 

Spolupráca s rodičmi* 
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	 Priestor na poznámky opíšte detaily pozorovanej hodiny: 
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