
 SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ DĚKANA TF JU 
  

  

Číslo: 40                                                                                                                                                                               

České Budějovice 28. 10. 2002 
  

  

  

OPATŘENÍ  DĚKANA  K ORGANIZACI  PRAXÍ  STUDENTŮ  TF  JU 

  

V AKADEMICKÉM  ROCE  2002/2003 

  

  

1.      Za  organizaci  praxí  a  udělování  zápočtů za jejich absolvovaní v ak. roce 2002/2003 

zodpovídá Mgr. Magdalena Ehrlichová.  

2.      V souladu   s  učebním   plánem  jednotlivých studijních  oborů se  vypisují hodinové 

dotace na praktický výcvik studentů  na TF JU takto:  

a.       Pro studenty studijních oborů Pastorační a sociální asistent, Učitelství náboženství a etiky 

a  Pedagogika volného času je počet  kalendářních dnů vymezených pro praxe v ročnících 

vždy stejný. U denních dotací hodin se zohledňují specifika praktického výcviku   

jednotlivých studijních oborů. Přehled je zpracován  v  tabulkách,  které  jsou v příloze 

tohoto opatření. 

b.      Obsah   praxí  je  koncipován  s ohledem na již získané vědomosti a zkušenosti studentů. 

Po ukončení  letního semestru   2.  ročníku  se  studenti všech studijních programů  účastní 

letní  prázdninové  praxe, která  probíhá  ve  střediscích  volného  času,  táborových  

pobytech  dětí,  duchovních   cvičeních    atd..  Ve   3.  a  4. ročníku   (kromě studijního 

oboru  Teologie)  praktikují   studenti   v    církevních   zařízeních, sociálních institucích,  

školách,  výchovných   zařízeních   a  zařízeních  volného  času. Studenti  mohou 

vykonávat samostatné práce, které jim svěří pověřený pracovník instituce. V  5. ročníku 

(kromě studijního oboru  Teologie) prochází studenti měsíčním  výcvikem.  Ověřují si  

svoji  připravenost  a schopnost samostatně pracovat v praxi jako absolventi studijního 

oboru. 

c.       Zápočty budou udělovány v průběhu zkouškového období. Podmínkou získání zápočtu je 

účast na závěrečném kolokviu a odevzdání zprávy z praxe. 

d.      Studenti studijního oboru Sociální a charitativní práce absolvují v rámci celého studia 560 

hodin praxe. Praxe probíhá v široké síti sociálních institucí, veřejné správy, ve školských a 

zdravotnických zařízeních. Celá praxe je supervidována. Bližší informace k organizaci 

praxe obdrží studenti v rámci výuky tohoto předmětu.  

  
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 28. 10. 2002 

  



  

                                Dr. Jiří Kašný, Th.D. 

                           děkan TF JU   

        

  

  

PŘÍLOHA  K OPATŘENÍ  DĚKANA TF -  PRAXE  STUDENTŮ 

PREZENČNÍHO  A  KOMBINOVANÉHO  STUDIA  V AK.  ROCE  2002/2003 

  

  

  

Praxe studentů prezenčního studia:  
  

Mgr. studium 

  1 r. 2 r. 3 r. 4 r.  5 r. 

UN - Letní semestr Letní semestr Letní semestr Letní semestr 

    Červenec – září       

    1 měsíc 14 dní 14 dní 1 měsíc 

    110 hod.  60 hod. 60 hod. 90 hod. 

PS - Letní semestr Letní semestr Letní semestr Letní semestr 

    Červenec – září       

    1 měsíc 14 dní 14 dní 1 měsíc 

    110 hod.  60 hod. 60 hod. 90 hod. 

PVČ - Letní semestr Letní semestr Letní semestr Letní semestr 

    Červenec – září       

    1 měsíc 14 dní 14 dní 1 měsíc 

    110 hod.  60 hod. 60 hod. 90 hod. 

  

Místo pro praxi UN:  -  MŠ, ZŠ, SŠ, ve kterých je vyučován předmět náboženská výchova a etika 



                                   -  farnosti, ve kterých probíhá farní katecheze 

Místo pro praxi PS:    - farnosti, sociální instituce, církevní pastorační instituce 

Místo pro praxi PVČ: - výchovné ústavy pro děti a mládež, domovy mládeže, dětské domovy,  zařízení, 

zabývající se výchovou dětí a mládeže ve volném čase 

  

Bc. studium 

  1 r. 2. r. 3. r. 

UN - 14 dní 14 dní 

PA - 14 dní 14 dní 

  

Místo pro praxi UN:  -  MŠ, ZŠ, SŠ, ve kterých je vyučován předmět náboženská výchova 

                                      a etika 

                                   -  farnosti, ve kterých probíhá farní katecheze 

Místo pro praxi PS:  -   farnosti, sociální instituce, církevní pastorační instituce 

  

  

  
Praxe studentů TF kombinovaného studia:  
  

Praxe studentů kombinovaného studia bude určena po domluvě v rámci výuky.  

 


