
 

 

 

   

 

 

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-PEDde029 Názov predmetu: Stáž B 

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: 5.  

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 B), 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 činností učiteľa v škole. Identifikuje hlavné ciele, princípy a efektívne prostriedky 
práce triedneho učiteľa,  jeho spolupráce s rodičmi, riadenia skupinovej dynamiky triedy, 
autodiagnostiky, sebareflexie a profesijného rastu učiteľa. 
Hmotným výstupom stáže je Denník stáže B, ktorý obsahuje zadania a riešenia úloh v predmetných 
oblastiach stáže (viď Stručná osnova predmetu). 

Stručná osnova predmetu:  
Triednictvo a skupinová dynamika triedy. Spolupráca s rodičmi. Autodiagnostika, sebareflexia a 
profesijný rast učiteľa. 

Odporúčaná literatúra: 
CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-650-6. 
GAVORA, P. Akí sú moji žiaci. Nitra: Enigma, 2010. ISBN 978-80-89132-91-1. 



 

 

HERMOCHOVÁ, S. Skupinová dynamika ve školní tříde. Praha: Aisis, 2005. 
HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-755-8. 
HUPKOVÁ, M., PETLÁK, E. Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa. Bratislava: IRIS, 2004. ISBN 80-
89018-77-7. 
NAVRÁTIL, S., MATTIOLI, J. Školní konflikty. Jak jim předcházet? Jak je řešit? Brno: Paido, 2005. ISBN 
80-7315-106-5. 
PISOŇOVÁ, M. a kol. Školský manažment - terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Wolters 
Kluwer, 2017. ISBN 978-580-8168-660-3. 
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 zimnom 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. 

 
 

 


