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Provázející učitelé
nevyužitá příležitost

českého školství

1. 12. 2022

teoretické studium

praxe ve školách

společná příprava

výuka

společná reflexe

Přípravu učitelů v ČR 
tvoří převážně teoretické 
studium a krátká, 
a většinou neefektivní, 
praxe ve školách. 

Učitelská praxe je v kurikulu fakult připravujích učitele 

zastoupena velmi málo. Co ale představuje větší 

problém — praxe je často neefektivní. Budoucí učitelky 

a učitelé bývají s žáky zanecháni samotní a nikdo s nimi 

jejich zkušenost nereflektuje a nepropojuje teoretické 

poznatky s praxí. Významná příležitost k učení tak 

zůstává nevyužita.

Zásadní vliv na průběh 
praxe a tedy i kvalitu 
budoucích učitelů 
mají tzv. provázející 
učitelé. 

Provázející učitelé jsou pedagogové, kteří doprovází 

studentky a studenty učitelství na praxích. Společně 

s nimi výuku připravují, jsou vždy přítomni ve třídě 

a následně s nimi reflektují, jak to šlo a co by se 

dalo zlepšit. Provázející učitelé také komunikují 

s vysokoškolskými vzdělavateli a zajišťují tak  

kvalitu praxí.



Stát se dobrou učitelkou  
začíná spoluprací se zkušenějšími 

pedagogy. Učiteli, kteří ve vás 
věří, kteří vás táhnou, posouvají 

a pomůžou vám dostat se na 
další úroveň. Mít vedle sebe 

takového člověka už během studia 
je obrovská pomoc, abychom 

jako mladí učitelé dokázali toto 
povolání zvládnout.

Jana, absolventka pedagogického 
studia a učitelka na ZŠ

Více informací naleznete v policy paperu Provázející 

učitel — slepá  skvrna přípravy učitelů  (Učitel naživo, 2022).
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Mgr. et Bc. Kateřina Konrádová
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Čtyři z deseti učitelů zmiňují nedostatečnou didaktickou 

přípravu. Po dokončení studia se necítí být připraveni jít 

učit. (Talis, 2018)

7000.
Každý rok v ČR vystuduje učitelství sedm tisíc lidí. 

Teoretické studium a diplom jim ale k dobrému učitelství 

nestačí. Aby byli opravdu připraveni jít učit, potřebují 

během studia projít kvalitní a dostatečnou praxí.

32 %
Přibližně třetina vysokoškolských studentů a čerstvých 

absolventů uvedla, že by zvažovali studium učitelství, 

pokud by bylo moderní a zaměřené zejména na získání 

praxe. (Korbel a Prokop, 2021)

České školství se postupně 
zlepšuje. Proč je nutné řešit téma 
provázejících učitelů právě teď?  

• V srpnu 2022 předložila vláda Poslanecké sněmovně 

novelu zákona o pedagogických pracovnících, 

která zahrnuje ukotvení pozice provázejícího 

učitele. Na to má navázat konkrétní podpora v rámci 

prováděcích předpisů a připravované novely 

školského zákona.

• MŠMT se v rámci probíhající Reformy přípravy 

učitelů zavázalo ke zkvalitnění praxí, mj. ukotvením 

provázejících učitelů v zákoně a přípravou jejich 

systémového financování.

• Zkvalitnění profesní přípravy budoucích učitelů je 

v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do 

roku 2030+.

• Kvalitní praxe během studia učitelství přispívá ke 

snížení tzv. drop-outu (předčasného odchodu 

z profese) začínajících učitelů.

Dosud byla role provázejících 
učitelů zanedbávána. Je to velká 
nevyužitá příležitost.

• Chybí legislativní ukotvení provázejících učitelů.

• Provázející učitelé nejsou na svou roli připravováni 

a na provázení nemají vyhrazený čas. Za svou 

práci v této roli také většinou nejsou odměňováni; 

a pokud ano, pak zcela symbolicky.

• Nefunguje spolupráce mezi vysokoškolskými 

vzdělavateli a provázejícími učiteli. Vysoké školy 

nevnímají provázející učitele jako skutečné  

partnery.

Nemusíme vynalézat kolo. Víme, 
co provázející učitelé potřebují.

STUDIUM
Povinné a kvalitní přípravné studium, 

jako to funguje např. v Německu, Finsku, 

Norsku, Anglii či Rakousku. 

FINANČNÍ OHODNOCENÍ 

Adekvátní finanční ohodnocení 

provázejících učitelů představuje účinné 

motivační opatření, které posílí kvalitu 

práce provázejících učitelů a podpoří její 

význam.

ČAS
Je potřeba snížit rozsah přímé 

pedagogické činnosti, kterou musí 

provázející učitelé vykonávat, a získat 

tak pro ně časový prostor na provázení 

budoucích učitelů. 

SPOLUPRÁCI 
Jak ukazují i mezinárodní studie, 

zásadní význam má systémová podpora 

spolupráce mezi provázejícími učiteli 

a vysokoškolskými vzdělavateli. 

https://www.ucitelnazivo.cz/files/policy-paper-provazejici-ucitel.pdf
https://www.ucitelnazivo.cz/files/policy-paper-provazejici-ucitel.pdf
https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Mezin%c3%a1rodn%c3%ad%20%c5%a1et%c5%99en%c3%ad/Narodni-zprava-z-setreni-TALIS-2018_web.pdf
https://www.ucitelnazivo.cz/files/1875-proc-se-lide-nehlasi-ke-studiu-ucitelstvi-a-jak-to-zmenit.pdf
https://www.edu.cz/pregradual/
https://www.edu.cz/pregradual/
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

