
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 2015/2016 – zimní semestr 
 

Specializace v pedagogice Učitelství MŠ – kombinovaná forma (55 studentů) 
 
 

3. ročník 
 
 
Legenda:  písmo černé = výuka dohromady 

písmo červené= děleno na specializace 
 

Výuka probíhá v liché týdny 
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8. 

16.00 
11. 9. 
Pátek 

KPE/APSK Aplikovaná psychologie 
(Šebová-Šafaříková)   D319 

 Informace k BP  
(Vítečková)    D319 

12.9. 
sobota 

KPE/FPVK3 Obsah a formy předšk. 
vzděl. III. (Váchová)     D319          

KPE/PPXK3 Pedagogická praxe 
průběžná   (Váchová)  D319 

KPE/SPEK5 Speciální pedagogika V. 
(Suchánková) D319 
KPE/MANK5 Řízení školy a manag.V.  
(Polčáková)   D224            

9.10. 
pátek 

 

KPE/ESTK5 Estetická výchova V. 
(Lietavcová) D107        

KPE/MČIK3  
Metodika činností v MŠ III 
 (Svobodová)     D319 
 

 

KPE/SPEGK Speciální pedagogika V. 
(Havlisová) D319 
určen pro specializaci Estetická 
výchova a Řízení školy a management 

6.11. 
pátek 

KPE/SLEK Školní legislativa a 
personalistika (Ševčík) D315 
určen pro specializaci Estetická 
výchova a Speciální pedagogika    

KPE/MČIK3  
Metodika činností v MŠ III 
 (Svobodová)     D319 
 
 

KPE/SPEK5 Speciální pedagogika V. 
(Suchánková) D319 
KPE/MANK5 Řízení školy a manag.V.  
(Polčáková)   D224            

7.11. 
sobota 

 
 

KPE/ESTK5 Estetická výchova V. 
(Lietavcová) D107        

KPE/PGDK2  
Pedagogická diagnostika II  
(Dvořáková)  D319 

                                                                                     
20.11. 
pátek 

 

KPE/APSK Aplikovaná psychologie 
(Šebová-Šafaříková)   D319 

KPE/SPEGK Speciální pedagogika V. 
(Havlisová) D319 
určen pro specializaci Estetická 
výchova a Řízení školy a management 



 
 

KPE/SLEK Školní legislativa a 
personalistika (Ševčík) D315 
určen pro specializaci Estetická 
výchova a Speciální pedagogika    

4.12. 
pátek 

KPE/FPVK3 Obsah a formy předšk. 
vzděl. III. (Váchová)     D319          

KPE/PGDK2 Pedag. diagnostika II  
(Dvořáková)  D319 

 
Rozvrh bude před začátkem semestru zveřejněn na www stránkách katedry pedagogiky a psychologie 
 
Poznámka: Předmět Seminář BP – v zimním i letním semestru probíhá formou individuálních 
konzultací po dohodě s jednotlivými vedoucími bakalářské práce – zápočet uděluje vedoucí práce, do 
STAGu zadává sekretářka na pokyn vedoucího práce, eventuelně v nutném případně po předložení 
indexu, kde má student zápočet zapsaný.  
Předmět Seminář BP si studenti zapisují na ZS i LS z nabídky povinně volitelných předmětů (blok 
bakalářská práce) té katedry, kde má vedoucího práce (např. KBI/BSM01 a KBI/BSM02) – viz 
informace na www KPE pod odkazem vypracování závěrečných prací 
 
 


