
Termíny výuky v rozvrhu jsou pevně dané, případné aktuální změny ve vyučujících, 
předmětech či učebnách jsou vždy vyvěšeny na nástěnce KPE, Dukelská 9, 1. patro 

 
ROZVRH AR 2015/16 – letní semestr 

 
Specializace v pedagogice (Učitelství MŠ – kombinovaná forma 54   studentů) 

 

3. ročník 
 
Legenda:  písmo černé = celý ročník 

písmo červené= děleno na specializace 
 
HODINA  

 
 

 
1. 

9.00 

 
2. 

10.00 

 
3. 

11.00 

 
4. 

12.00 

 
5. 

13.00 

 
6. 

14.00 

 
7. 

15.00 

 
8. 

16.00 
8.1. 
pátek 

Prevence a terapie poruch komunikačních 
schopností KPE/PTPK (Váchová) D315 

Metodika činností v MŠ (jazykové a 
rozumové) KPE/MČIK4 (Váchová) D315 

9.1. 
sobota 

Evaluace a hodnocení v MŠ KPE/EVAK 
(Svobodová) D321 

Psychohygiena KPE/PSHK  
(Nohavová) D321 

Řízení školy a manag. KPE/MANK6 
(Polčáková) D315 
Speciální pedagogika KPE/SPEK6 
(Havlisová) D224 

22.1. 
pátek 

Vybrané kapitoly z pg. (akt. otázky) 
KPE/AOPK (Svobodová)     D315 

Estetická výchova KPE/ESTK6 
(Svobodová) D107 

5.2. 
pátek 

Prevence a terapie poruch komunikačních 
schopností KPE/PTPK (Váchová) D315 

Alternativní vzděl. programy pro MŠ 
KPE/AVPK (Podhrázská)  D315 
Řízení školy a manag. KPE/MANK6 
(Polčáková) D315 
Speciální pedagogika KPE/SPEK6 
(Havlisová) D224 

19.2. 
pátek 

Alternativní vzděl. programy pro MŠ 
KPE/AVPK (Podhrázská)  D315 

Estetická výchova KPE/ESTK6 
(Svobodová) D107 

Metodika činn.v MŠ (jazykové a rozumové) 
KPE/MČIK4 (Váchová)    D412     sk. A 

Metodika činn.v MŠ (jazykové a rozumové) 
KPE/MČIK4 (Váchová)    D412     sk. B 

4.3. 
pátek 

Psychohygiena KPE/PSHK  
(Nohavová) D315    sk. B  

Psychohygiena KPE/PSHK  
(Nohavová) D315     sk. A 

18. 3. 
pátek 

Evaluace a hodnocení v MŠ KPE/EVAK 
(Svobodová) D315 
 

Vybrané kapitoly z pg. (akt. otázky) 
KPE/AOPK (Svobodová)     D315 
 

 Zkoušky dle domluv s pedagogy  
Poznámka: Předmět KPE/SZPK2 (plus ostatní z bloku) – v letním semestru probíhá formou 
individuálních konzultací po dohodě s jednotlivými vedoucími bakalářské práce – zápočet uděluje 
vedoucí práce, do STAGu zadává sekretářka katedry na pokyn vedoucího práce nebo po předložení 
indexu, kde má student zápočet zapsaný 
 
Dle opatření proděkana pro studium č. 5/2013 (viz www.pf.jcu.cz) se student v jednooborových 
bakalářských oborech hlásí ke všem částem SZZ, a to včetně obhajoby práce, v jednom termínu 
současně.  
 
Rozvrh bude před začátkem semestru zveřejněn na www stránkách katedry pedagogiky a psychologie 


