
 

 

 

   

 

 

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-VOBde027 Názov predmetu: Stáž I.  

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: - Za obdobie štúdia: 32h/semester 
Metóda štúdia: kombinovaná  

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 6. 

Stupeň štúdia: I. 

Podmieňujúce predmety:  

Podmienky na absolvovanie predmetu: 100% priebežného hodnotenia 
Študent vypracuje denník študenta zo stáže, ktorý bude mať vopred stanovené kritériá zhodnotenia 
a reflexie študenta na stáž. Cvičný učiteľ cvičnej školy vytvorí hodnotenie študenta a posúdi jeho 
participáciu počas stáže. Celkové hodnotenie študenta bude realizovať metodik stáže na katedre.  
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) 
Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 100/0 

Výsledky vzdelávania: Cieľom stáže je zapojenie študentov do aktivít a oboznámenie sa s 
fungovaním žiackych školských rád a aktivitami školy, ktoré súvisia s výchovou k aktívnemu 
občianstvu. Študenti získajú nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa 
výchovy k občianstvu z oblasti prípravy, priebehu a vyhodnotenia aktivít školy súvisiacimi s výchovou 
k aktívnemu občianstvu a globálnym vzdelávaním. 

Stručná osnova predmetu: Žiacke školské rady, rodičovské združenia, rada rodičov. Aktivity vo 
výchove k aktívnemu občianstvu. Projektová činnosť v občianskej náuke. Otvorené školy – 
demokratické prostredie na školách. Globálne vzdelávanie.  

Odporúčaná literatúra: 
ČAČOVÁ, Z., LENČO, P. (eds.) 2016. Škola ako aktér zmeny v životoch detí a v komunite. Bratislava: 
Nadácia otvorenej spoločnosti, 2016. 
DE COSTER, I., SIGALAS, E. et al. 2017. Výchova k občianstvu v Európskych školách. 2017. 



 

 

FEHERPATAKY-KUZMOVÁ, J. et al. 2017. Metodická príručka pre občiansku náuku, mediálnu a etickú 
výchovu pre základné a stredné školy. Bratislava: Inštitút pre aktívne občianstvo. 2017. 
FOUNTAINOVÁ, S. 2016. Vzdelávanie pre rozvoj: Globálne vzdelávanie, metodická príručka pre 
učiteľov. Bratislava: Slovenský výbor pre UNICEF. 2016.  
KRÍŽ, M., ZAJAC, L. 2015. Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Bratislava: Človek v ohrození. 2015. 

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

Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov:  

A B C D E FX 

0 0 0 0 0 0 
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