
 

 

 

   

 

 

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU 
* Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
 v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.  
 
 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická  

Kód predmetu: B-PEDde028 Názov predmetu: Stáž A 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):  
Týždenný: - Za obdobie štúdia: 10 hodín/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4.  

Stupeň štúdia: I. 

Podmieňujúce predmety: nie 

Podmienky na absolvovanie predmetu:  
Študent/ka absolvuje stáž u cvičného učiteľa v základnej škole v rozsahu 10 hodín a vypracuje stážový 
denník (Denník stáže A), ktorý odovzdá na hodnotenie metodikovi/metodičke stáže. 
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
podľa miery splnenia kritérií na formu a obsah stážového denníka. 
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100/0 

Výsledky vzdelávania: 
Študent/ka po absolvovaní stáže pozná základné zákonitosti, ciele a prostriedky realizácie vybraných 
mimovyučovacích činnosti učiteľa v škole. Identifikuje hlavné ciele a efektívne prostriedky 
spolupráce učiteľa s inými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, princípy a spôsoby 
tvorby školských kurikulárnych dokumentov, administratívne činnosti učiteľa a iné jeho funkcie 
a povinnosti v škole. 
Hmotným výstupom stáže je Denník stáže A, ktorý obsahuje zadania a riešenia úloh v predmetných 
oblastiach stáže (viď Stručná osnova predmetu). 

Stručná osnova predmetu:  
Spolupráca s inými pedagogickými a odbornými zamestnancami školy. Práca učiteľa v predmetových 
komisiách a metodických združeniach. Práca učiteľa v školských a samosprávnych orgánoch. 
Administratíva učiteľa a tvorba kurikulárnych dokumentov. Vykonávanie dozoru a iné funkcie a 
povinnosti učiteľa v škole. Organizovanie záujmovej činnosti žiakov. 



 

 

Odporúčaná literatúra: 
KOLÁŘ, Z. a kol.. Výkladový slovník z pedagogiky. Praha: Grada, 2012. ISBN 9788024737102. 
KRATOCHVÍLOVÁ, E. Pedagogika voľného času. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2010. ISBN 
978-80-8082-330-6. 
PISOŇOVÁ, M. a kol. Školský manažment - terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2017. ISBN 978-580-8168-660-3. 
PRŮCHA, J. a kol. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.  
Školský vzdelávací program, vybrané vnútorné predpisy a pedagogická dokumentácia školy, na ktorej 
sa realizuje stáž. 
Iné podľa aktuálne identifikovaných problémov prípravy a realizácie vybraných mimovyučovacích 
činností učiteľa v škole a podľa odporúčaní cvičného učiteľa. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk, český jazyk 

Poznámky: 
Poskytuje sa v letnom semestri a kapacita predmetu je obmedzená na 18 študentov. 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A B C D E FX 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vyučujúci: Ing. Mgr. Jozef Strakoš, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 18.12.2020 

Schválil: doc. PaedDr.Dušan Kostrub, PhD. 

 
 

 


