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

áno nie

zaznamenal si príchod žiakov

viedol so žiakmi rozhovor o ich prvom dni, ako ho 
doma prežívali

zopakoval si so žiakmi básničku, pesničku...

áno nie
plynulá
rýchla
pomalá 
monotónna
spisovná
nespisovná
zrozumiteľná
zreteľne artikuluje
silný
primeraný
slabý
otvorené otázky
zatvorené otázky

Usporiadanie triedy                            
(stručne opíšte)

Učiteľ po príchode 
do triedy* 

Meno a priezvisko študenta: 

Názov cvičnej školy: 

Meno a priezvisko cvičného učiteľa:

Dátum konania stáže:

Stážový záznamový hárok študenta  (2. deň)

privítal žiakov
spoločne sa všetci pozdravili
určil zasadací poriadok
skontroloval žiakom pomôcky, ktoré si mali priniesť 
so žiakmi zopakoval školský poriadok
používal nápovedné obrázky 

Činnosť učiteľa                           
(stručne opíšte)

Komunikácia učiteľa* 
Reč učiteľa

Hlas učiteľa

Otázky učiteľa    
(učiteľ kládol žiakom)              



organizačné otázky 
výchovné otázky 
vzdelávacie otázky 
mimické prejavy - pozitívne (úsmev) 
mimické prejavy - negatívne (zamračnenie sa) 
dotyky (pohladenie)

áno nie
príjemná
premenlivá
napätá

áno nie
pripravovali si pomôcky 
vykonávali hygienické činnosti 
konzumovali desiatu
komunikovali s učiteľom
iné (napíšte aké):

áno nie
oboznamoval žiakov s areálom školy
ukázal telocvičňu
ukázal riaditeľňu
ukázal svoj kabinet, zborovňu

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 
chceli prezentovať svoje nápady
boli aktívni len na vyzvanie učiteľa
boli pasívni, nereagovali

áno nie
pochvaly 
formatívne hodnotenie
pokarhanie, poznámky
neštandardné formy hodnotenia
individuálne hodnotenie žiaka

Činnosti učiteľa 
mimo triedy*

Atmosféra v triede*              

Činnosti žiakov   
v triede počas 
prestávok*

Správanie sa

Neverbálna 
komunikácia 

Metódy 
odmeňovania             
a udržania 
disciplíny*

Emocionalita

Sociabilita

Aktivita



napomenutia, upozornenia

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

áno nie
učiteľ preberal od rodičov pomôcky 
rodičia vyplnili tlačivá 
boli informovaní o spôsobe komunikácie s učiteľom 
boli informovaní o školskom poriadku 
rodičia dostali ďalšie inštrukcie

* Priestor na
poznámky
(opíšte detaily
pozorovanej hodiny)

Spozorovali ste nejaké rituály napr. povedali si 
básničku, zaspievali pieseň, zahrali sa hru,  boli 
upozornení na niečo dôležité a pod.?

Dokumenty*

Spolupráca
s rodičmi*

iné (napíšte aké):

Rituály druhý školský 
deň
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