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Časť I
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Štatút cvičnej školy pre pedagogickú prax študentov Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej
len „štatút“) vznikol s cieľom skvalitniť prípravu absolventov učiteľských študijných odborov
pre potreby praxe.
Článok 2
Koncepcia štatútu vychádza zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Časť II
Cvičné školy určené pre pedagogickú prax študentov Prešovskej univerzity v Prešove
Článok 3
Cvičné školy určené pre pedagogickú prax študentov Prešovskej univerzity v Prešove (ďalej
len „cvičné školy“), sú vybrané materské školy, základné školy, gymnáziá, stredné odborné
školy, konzervatóriá, základné umelecké školy, ktoré zaručujú vysokú kvalitu edukačného
procesu kompetentnými cvičnými učiteľmi, sú primerane materiálno-technicky vybavené a sú
ochotné vytvoriť zázemie na realizáciu pedagogických praxí. Cvičná škola má právo
používať označenie Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove, ktoré bude vhodným
spôsobom umiestnené v priestoroch príslušnej školy. Týka sa to všetkých reklamných a
prezentačných materiálov a webových stránok.
Článok 4
O zaradení vybranej školy medzi cvičné školy pre pedagogickú prax Prešovskej univerzity
v Prešove (ďalej len „univerzita“) rozhoduje rektor univerzity na základe návrhu prorektora
pre vzdelávanie, ktorý podáva návrh na základe posúdenia Žiadosti o pridelenie štatútu
cvičnej školy Prešovskej univerzity v Prešove.
Článok 5
Žiadosti o pridelenie štatútu cvičnej školy univerzity predkladá riaditeľ školy prorektorovi pre
vzdelávanie.
Článok 6
Dokladom o zaradení medzi cvičné školy je menovací dekrét podpísaný rektorom univerzity.

Článok 7
Dôvody pre vyradenie cvičnej školy zo zoznamu cvičných škôl je nesplnenie všeobecných
kritérií uvedených v § 3, nesplnenie stanovených organizačných nárokov zo strany cvičnej
školy tak ako sú uvedené v časti III. alebo na vlastnú žiadosť cvičnej školy.
O vyradení zo zoznamu cvičných škôl rozhodne rektor univerzity na návrh prorektora pre
vzdelávanie. Rozhodnutie o vyradení zo zoznamu cvičných škôl bude zaslané príslušnej škole
v písomnej podobe.
Článok 8
Vyradením zo zoznamu cvičných škôl stráca príslušná škola právo používať označenie
Cvičná škola PU. Týka sa to všetkých reklamných a prezentačných materiálov, webových
stránok a označení príslušnej školy.
Časť III
Organizácia pedagogických praxí na cvičnej škole
Článok 9
Priebeh a spôsob organizácie pedagogických praxí vychádza z aktuálnych Metodických
pokynov ku všetkým druhom pedagogických praxí.
Článok 10
Zaraďovanie študentov univerzity na cvičnú školu je v dostatočnom časovom predstihu
konzultované poverenými zamestnancami univerzity s vedením príslušnej cvičnej školy.
Vychádza sa pri tom z aktuálnych personálnych a kapacitných možností, ako aj špecifických
podmienok organizácie výučby v danej škole.
Článok 11
Zaradenie určitého počtu študentov univerzity s konkrétnou aprobáciou na pedagogickú prax
je podmienené súhlasom riaditeľa príslušnej cvičnej školy. Ak riaditeľ vyjadrí kladné
stanovisko a prijme študentov univerzity, garantuje v rámci organizačného zabezpečenia
pedagogickej praxe:
a) pridelenie kvalifikovaných cvičných učiteľov so zodpovedajúcou aprobáciou podľa
odborného zamerania študentov univerzity a s minimálne 3-ročnou praxou po získaní
kvalifikácie;
b) realizáciu náčuvov a výstupov študentov univerzity v priebehu pedagogickej praxe
v súlade s Pokynmi o pedagogických praxiach;
c) vytvorenie vhodných podmienok na pôsobenie vysokoškolských učiteľov univerzity
počas praxe.
Článok 12
Pedagogická prax je organizovaná poverenými koordinátormi a kmeňovými zamestnancami
univerzity na základe rozhodnutia prorektora pre vzdelávanie Prešovskej univerzity
v Prešove. Poverený koordinátor zabezpečuje:
a) organizačnú podporu študentov, konzultácie prípadných problémov s cvičnými učiteľmi;

b)
c)
d)
e)

sprostredkovanie informácií o aktuálnych zmenách v organizácii pedagogických praxí;
komunikáciu a súčinnosť s cvičnými školami pri organizácii a realizácii pedagogických
praxí;
rozmiestnenie študentov do jednotlivých cvičných škôl;
primeranú súčinnosť s vedením cvičnej školy.
Článok 13

Na skvalitnenie pedagogických praxí sa univerzita prostredníctvom didaktikov odborných
predmetov zaväzuje zabezpečiť kvalifikovaný priebeh pedagogických praxí z metodickej
stránky:
a) priebežnú kontrolu a hodnotenie práce študentov univerzity;
b) metodickú pomoc a podporu cvičným učiteľom;
c) pravidelné semináre k prehĺbeniu a zjednoteniu metodickej a organizačnej pripravenosti
riaditeľov a cvičných učiteľov na výkon pedagogických praxí;
d) kurzy ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov;
e) expertnú činnosť (posudky a expertízy v pedagogickej oblasti).
Článok 14
Počas praxe riadi prácu študenta univerzity cvičný učiteľ. Úlohou cvičného učiteľa je:
a) oboznámiť študenta s pedagogickými dokumentmi a s organizáciou výučby na príslušnej
cvičnej škole v časovom predstihu najmenej dva dní;
b) presne určiť v tematickom výchovno-vzdelávacom pláne obsahovú náplň výučby, ktorú
bude realizovať študent;
c) poskytovať študentom primeranú odbornú a metodickú podporu;
d) sprístupniť študentom potrebné učebné pomôcky a didaktickú techniku;
e) priebežne kontrolovať pripravenosť študenta pred každým pedagogickým výstupom a po
jeho skončení realizovať podrobnú analýzu a vyhodnotenie vyučovacej jednotky;
f) umožňovať študentom náčuvy cvičných učiteľov.
Článok 15
Študent na praxi je povinný:
a) rešpektovať spôsob organizácie pedagogickej praxe tak, ako bola pripravená vedením
cvičnej školy;
b) preštudovať si a dôsledne dodržiavať pracovný poriadok, predpisy a dokumenty
vzťahujúce sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na príslušnej cvičnej škole;
c) vypracovať v spolupráci s cvičným učiteľom plán pedagogickej praxe a predložiť ho
počas prvého dňa pedagogickej praxe poverenému vysokoškolskému učiteľovi
univerzity;
d) realizovať všetky ostatné činnosti určené cvičným učiteľom.
Článok 16
Na základe splnenia podmienok absolvovania pedagogickej praxe v súlade s Metodickými
pokynmi k pedagogickej praxi študentov cvičný učiteľ navrhuje udelenie zápočtu a jeho
hodnotenie.

Časť IV
Finančné vzťahy medzi univerzitou a cvičnými školami
Článok 17
Za organizačnú a metodickú podporu počas pedagogickej praxe náleží cvičnej škole a
cvičným učiteľom finančná kompenzácia. Výšku a spôsob úhrady finančnej kompenzácie
riešia Zmluvy o spolupráci.
Článok 18
Univerzita sa zaväzuje poskytnúť plnenie finančnej kompenzácie v najbližšom možnom
výplatnom termíne po ukončení pedagogické praxe.
Článok 19
Odmena za pedagogickú prax sa bude aktualizovať a realizovať v zmysle platnej Metodiky
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na príslušný kalendárny rok.

Časť V
Záverečné ustanovenia
Článok 20
Štatút cvičnej školy nadobúda účinnosť dňom schválenia rektorom Prešovskej univerzity v
Prešove.
Článok 21
Štatút cvičnej školy sa uzatvára na dobu neurčitú.
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