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ZÁSADY V PEDAGOGICKÉ PRAXI 
 
Popis práce pedagoga: 

• Pedagog je osoba, která je odborníkem na předmět, který vyučuje. V rámci své výuky se 
snaží žáky co nejvíce naučit, zároveň své žáky vede k tomu, aby byli poctivými lidmi.  

• Pedagog vyžaduje při vyučování kázeň, přičemž nepoužívá metody, které by jakkoli 
ponižovaly žáky a jejich lidskou důstojnost.  

• Pedagog je zodpovědný za obsahovou stránku a metodické zpracování vyučovací hodiny, 
které přizpůsobuje žákům se sluchovou vadou.  

• Při výuce pedagog využívá dostupné moderní techniky a metody výuky, co nejvíce 
vizualizuje svoji výuku (používá obrázky, tabulky, grafy atd.). 

• Pedagog má povědomí o odlišné struktuře a gramatice českého jazyka a českého 
znakového jazyka a tento fakt zohledňuje ve své výuce. Zároveň respektuje a zohledňuje 
odlišnosti jazyků a kultur všech účastníků komunikace. 

• Pedagog se připravuje na každou hodinu, již vyučuje.  
• Pedagog při výuce respektuje následující pravidla: 

- při výkladu látky stojí čelem k žákům (např. nepíše současně s výkladem na tabuli zády 
k žákům) 

- při výkladu látky nepopochází po třídě 
- při výkladu látky nežvýká, nejí, ani si žádným způsobem nezakrývá ústa 
- při výkladu látky nestojí před zdrojem světla (před oknem, před tabulí osvětlenou 

projektorem atd.) 
- než začne pedagog komunikovat se studenty, naváže s nimi nejprve oční kontakt 
- pedagog v komunikaci se žáky nepreferuje žáky s lehčí sluchovou vadou, kteří 

komunikují mluveným jazykem 
- pedagog zohledňuje, že žáci si během výkladu nemohou dělat poznámky, poskytuje tedy 

žákům dostatečné množství tištěných materiálů, během výkladu dává žákům čas zapsat 
si drobné poznámky 

• V případě, že je výuka tlumočena, je pedagog povinen poskytnout tlumočníkovi veškeré 
materiály, které potřebuje pro výkon své profese. Přípravu na vyučování poskytuje 
pedagog tlumočníkovi ve stanovený čas a v odpovídající podobě dle dokumentu Zásady 
spolupráce pedagoga a tlumočníka. 

• Pedagog během výuky, která je tlumočena, spolupracuje s tlumočníkem českého znakového 
jazyka dle pokynů uvedených v dokumentu Zásady spolupráce pedagoga a tlumočníka. 

 
Vzdělávání pedagoga: 

• V rámci své pedagogické profese se pedagog vzdělává v daném oboru, který vyučuje, dále 
se vzdělává ve speciálně pedagogické problematice týkající se potřeb studentů se 
sluchovou vadou, hledá nové metody efektivní výuky, diskutuje o problémech vzdělávání 
žáků se sluchovou vadou se svými pedagogickými kolegy. 

 
Další povinnosti pedagoga: 

• Pedagog je povinen být přítomen na pracovišti 15 minut před začátkem vyučovací hodiny.     
• Pedagog je povinen účastnit se provozní i klasifikační části pedagogických porad a má 

právo vyjadřovat se k organizačním záležitostem, které se týkají chodu školy, případně 
jeho pracovní pozice a k záležitostem s ní souvisejícími, stejně jako k otázkám týkajících se 
prospěchu a chování žáků.  
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Práva pedagoga: 
• Pedagog má právo vědět o veškeré komunikaci, která probíhá během výuky směrem 

k němu. 


