
Doporučená zařízení pro praxi:  
 
2. semestr: Pedagogická praxe průběžná 1 (aktivity ve volném čase) - SV4BP_PPX1 
Praxe ve výchovně-vzdělávacím zařízení pro volný čas (např.: centra volného času, nízkoprahová 
zařízení pro děti a mládež, zájmové organizace, dobrovolnické organizace, školní družiny a kluby, 
internátní zařízení, apod.).  
Konkrétní příklad zařízení: 

• Středisko volného času Lužánky, http://www.luzanky.cz 
• Klub Likusák, http://www.ratolest.cz/nase-prace/deti-mladez/klub-likusak 
• Skautský oddíl, http://www.skaut.cz/ 
• Selesiáni Brno – Žabovřesky, http://brno.sdb.cz/ 
• atd. (další organizace dětí a mládeže v Brně naleznete zde: https://www.brno.cz/sprava-

mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-skolstvi-mladeze-a-
telovychovy/volnocasove-aktivity/organizace-deti-a-mladeze/) 

 
 
3. semestr: Pedagogická praxe souvislá 1 (aktivity ve volném čase) – SV4BP_SPX1 
Kde lze praxi absolvovat? Pobyt na souvislé výchovně-vzdělávací akci (např.: letní tábory, 
adaptační kurzy, pobytové akce pro dospělé, seniory, školy v přírodě, lyžařské výcviky, příměstské 
tábory (min. 14 dní), apod.). 
Konkrétní příklady: 

• DDM Klíč, http://www.ddmklic.cz/tabory/na-divokem-zapade/ 
• Camp Towanda, http://www.camptowanda.com/ 
• CK Topinka, http://www.tabory.cz/ 
• Sdružení Iris, http://www.iris.snadno.eu/tabor.html 

 
3. semestr: Pedagogická praxe průběžná 2 (sociální) – SV4BP_PPX2 
4. semestr: Pedagogická praxe souvislá 2 (sociální) - SV4BP_SPX2     
Kde lze praxi absolvovat? Navrhovaná zařízení pro praxi jsou například ústavy sociální péče, 
sociální úřady, centra drogové prevence, azylové domy, odlehčovací služby, chráněná bydlení, 
služby následné péče, krizová centra, domy s pečovatelskou službou, diagnostické ústavy, mediační 
a probační služba, aktivizační centra zaměřená na různou klientelu, centra určená lidem bez 
přístřeší, nízkoprahová denní zařízení pro děti, mládež a dospělé, centra pro uprchlíky/ migranty, 
poradny pro osoby v tísni, sociálně aktivizační služby apod. Kontakty na tato zařízení je možné 
nalézt v adresáři sociálních služeb na webu každého krajského úřadu.  
Konkrétní příklady: 

• Diecézní Charita Brno, http://dchb.charita.cz/ 
• Armáda spásy, http://www.armadaspasy.cz/brno 
• Oddělení sociální prevence a pomoci, http://www.brno.cz/?id=4460525 
• Centrum sociální prevence pro mládež, http://www.cesop.xf.cz/final/index1.php 
• SOS dětská vesnička Brno, http://www.sos-vesnicky.cz/nase-cinnost/sos-detske-

vesnicky/medlanky/ 
 
5. semestr: Pedagogická praxe souvislá 3 (výběrová)- SV4BP_SPX3     
Kde lze praxi absolvovat? Praxi lze absolvovat v nestátních neziskových organizacích nebo ve 
státní sféře (sociální úřady, sociální/ školské odbory, příspěvkové organizace). Student by měl 
realizovat praxi v oblasti sociální pedagogiky, sociální práce, multikulturní výchovy nebo volného 
času, mimoškolní výchovy atd.  
Konkrétní příklady:  
viz výše 
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Celoživotní vzdělávání  
Pedagog volného času: 2. semestr: Pedagogická praxe – PVCKC_PXV 
Kde lze praxi absolvovat? Praxe ve výchovně-vzdělávacím zařízení pro volný čas (např.: centra 
volného času, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, zájmové organizace, dobrovolnické 
organizace, školní družiny a kluby, internátní zařízení, apod.).  
Konkrétní příklad zařízení: 

• Středisko volného času Lužánky, http://www.luzanky.cz 
• Klub Likusák, http://www.ratolest.cz/nase-prace/deti-mladez/klub-likusak 
• Skautský oddíl, http://www.skaut.cz/ 
• Selesiáni Brno – Žabovřesky, http://brno.sdb.cz/ 
• atd. (další organizace dětí a mládeže v Brně naleznete zde: https://www.brno.cz/sprava-

mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-skolstvi-mladeze-a-
telovychovy/volnocasove-aktivity/organizace-deti-a-mladeze/) 

 
Vychovatelství: 3. semestr: Pedagogická praxe – VY3DC_PEPX 
Kde lze praxi absolvovat? Praxi lze vykonávat zejména ve školských a mimoškolských zařízeních, 
v neziskovém sektoru nebo ve státní sféře. Student by měl realizovat praxi v oblasti sociální 
pedagogiky, multikulturní výchovy nebo volného času, školní či mimoškolní výchovy atd.  
Konkrétní příklad zařízení: 

• Středisko volného času Lužánky, http://www.luzanky.cz 
• Pestrá klubovna, http://pestra-klubovna.webnode.cz/ 
• Školní družina, http://druzina-zszastavka.webnode.cz/ 
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