Vyhláška o přijímacím řízení pro
akademický rok 2020/2021
OBECNÉ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ
V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Část I
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
a studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů
Přijímací řízení do programů celoživotního vzdělávání (dále jen „CŽV“) jejichž předmětem je studium
ke splnění kvalifikačních předpokladů a studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů se řídí
Vyhláškou
o
přijímacím
řízení
pro
akademický
rok
2020/2021,
zákonem
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění
pozdějších
předpisů,
Řádem
celoživotního
vzdělávání
Jihočeské
univerzity
v Českých Budějovicích a Opatřením děkana č. 11/2017 Řád celoživotního vzdělávání
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, ve znění změn provedených
opatřením děkanky č. 8/2019.

Administrativní poplatek za podání přihlášky ke studiu v programu CŽV činí
500,- Kč.
Děkanka do 30 dnů od termínu uzavření přijímacího řízení formou sdělení
rozhodne, zda byl zájemce ke studiu v rámci CŽV přijat.
Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny na internetových stránkách fakulty
v oddílu CŽV: http://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/.
Důležité termíny a údaje
Termín pro podání a zaplacení přihlášky:
pro CŽV se zahájením výuky v zimním semestru do 31.5.2020,
pro CŽV se zahájením výuky v letním semestru do 30.11.2020,
pokud popis programu CŽV nestanoví jinak
Termíny přijímacích zkoušek: u většiny programů CŽV se přijímací zkouška nekoná,
v případě konání přijímací zkoušky budou konkrétní termíny přijímacích zkoušek
zaslány zájemcům po uzavření příjmu přihlášek na e-mail uvedený v přihlášce
Název banky: ČSOB
Číslo účtu: 104725778/0300
Konstantní symbol: 379
Variabilní symbol: 6020103
Specifický symbol: číslo generované elektronickou přihláškou
Upozornění: platba za každou přihlášku musí být připsána na uvedený účet
nejpozději do termínu uzavření příjmu přihlášek stanoveného v konkrétním popisu
programu CŽV.

Ke studiu v programu CŽV může být přijat jen zájemce, který splňuje podmínky předchozího
ukončeného vzdělání stanovené zákonem o pedagogických pracovnících a platnou akreditací, který
v řádném termínu podal přihlášku a uhradil stanovený administrativní poplatek za přihlášku.
Další podmínky pro přijetí, způsob a termín ověřování, jako i termín uzavření přijímacího řízení,
a další informace, stanoví popis programu CŽV zveřejněný na internetových stránkách fakulty
v oddílu CŽV.
Sdělení o výsledku přijímacího řízení je všem zájemcům zasíláno na e-mailovou adresu uvedenou
v přihlášce. Přílohou sdělení je pozvánka k zápisu a pokyny pro úhradu úplaty za 1. semestr studia
CŽV.

Přihláška
Zájemce o CŽV je povinen podat elektronickou přihlášku. Elektronická přihláška je
dostupná na webové adrese:
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html.
Odkaz na přihlášku je současně zveřejněn také v rámci konkrétního popisu
programu na webové adrese:
www.pf.jcu.cz/stucture/other_departments/czv/programy.php
Po vyplnění E-přihlášky zájemce přihlášku vytiskne, podepíše, přiloží k ní případné
požadované dokumenty a doručí na adresu:
Pedagogická fakulta JU
Centrum DVPP
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice
Pro programy CŽV nemusí zájemce vyplňovat údaje o prospěchu na střední
škole, ani nezasílá potvrzení od lékaře.

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky:
1) Zájemce vyplní elektronickou přihlášku, která je dostupná
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html.

na

2) Po kompletním vyplnění elektronické přihlášky potvrdí údaje tlačítkem Uložit.
Poté je zájemce povinen(a) elektronickou přihlášku vytisknout, potvrdit všechny
skutečnosti rozhodné pro přijímací řízení, podepsat a zaslat vytištěnou
přihlášku s příslušnými ověřenými údaji na adresu Centra DVPP Pedagogické
fakulty JU v Českých Budějovicích.
3) Zájemci přikládají k přihlášce ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání,
resp. ukončeném vzdělání předepsaném v konkrétním popisu programu CŽV;
další informace o organizaci přijímání zájemců do programu CŽV, o organizaci
přijímacích zkoušek a průběhu CŽV naleznete na internetových stránkách fakulty
v oddílu CŽV: http://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/.

O studiu v rámci programů CŽV poskytnou informace:
Ing. Lenka Miková Havelková – vedoucí Centra DVPP, tel: 387 773 025,
e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz
Mgr. Renata Jandová – referentka Centra DVPP, tel. 387 773 324,
e-mail: jandova@pf.jcu.cz.
Úřední hodiny:
úterý:
9.00 - 10.30
středa: 12.30 - 14.00
Upozornění:
Zájemce o studium v rámci CŽV na Pedagogické fakultě JU si může podat
libovolné množství přihlášek a musí vzít na vědomí, že:
 Informace k přijímacímu řízení pro jednotlivé programy CŽV jsou zveřejněny
v rámci popisu programu na internetové stránce fakulty v oddílu CŽV
http://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/.
 Podáním přihlášky vyslovuje zájemce souhlas s nakládáním se svými
osobními údaji, které jsou nezbytné pro evidenci přihlášky a případného
následného studia v rámci CŽV na vysoké škole; těmito údaji je zejména
jméno a příjmení, datum narození, kontaktní adresa, rodné číslo atd.
 V případě, že zájemce o studium v programu CŽV neprokáže požadované
vzdělání, popř. se z jakéhokoli důvodu nezúčastní přijímací zkoušky, fakulta
jeho přihlášku ani administrativní poplatek nevrací.
 Fakulta nepřevádí přihlášky na jiné programy CŽV nebo na jiné vysoké školy
 Přijímací řízení u některých programů CŽV je podmíněno přijímací zkouškou;
podmínky pro vykonání těchto zkoušek jsou uvedeny ve Vyhlášce
o přijímacím řízení, též na internetových stránkách fakulty v oddílu CŽV
u konkrétního popisu programu CŽV.
 Fakulta nemůže zajišťovat ubytování pro zájemce zúčastňující se přijímacího
řízení a zápisu.
 Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny na internetových stránkách
fakulty v oddílu CŽV.
 Podat žádost o přezkoumání rozhodnutí děkanky o výsledku přijímacího
řízení je možné až po obdržení rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí ke studiu
v rámci CŽV; na dřívější žádosti nebude brán zřetel.
 Zájemce má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam
pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu v rámci CŽV, a to na základě předchozí
domluvy s vedoucí Centra DVPP.
Část II
Studium k prohlubování odborné kvalifikace a další zájmové vzdělávání
Přijímání do programů k prohlubování odborné kvalifikace a dalšího zájmového vzdělávání upravuje
Řád celoživotního vzdělávání JU v Českých Budějovicích a část III Opatření děkana
č. 11/2017 Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, ve
znění změn provedených opatřením děkanky č. 8/2019, účinné od 1. 9. 2019.
Nabídka programů CŽV k prohlubování odborné kvalifikace a dalšího zájmového vzdělávání je
průběžně aktualizována, přihláška a podmínky přijímání zájemců o tyto programy CŽV jsou
zveřejněny v popisech programů dostupných na internetových stránkách fakulty v oddílu
CŽV http://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/ a na internetových stránkách Jihočeské
univerzity v oddílu CŽV https://czv.jcu.cz/cs .

INFORMACE O AKREDITOVANÝCH PROGRAMECH CŽV
Pokud není v popisu programu CŽV uvedeno jinak, platí následující pokyny :
Děkan rozhodne o upuštění od uskutečňování programu CŽV v daném období
a. pokud počet zájemců, kteří podali přihlášku ke studiu v programu CŽV v daném období
před termínem uzavření přijímacího řízení, anebo počet účastníků CŽV zapsaných k CŽV
v daném období, je nižší než minimální kapacita programu nezbytná pro jeho uskutečnění
stanovená v popisu programu CŽV, nebo
b. brání-li v uskutečňování programu CŽV závažné organizační důvody.

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD
– UČITELSTVÍ VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ
PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ
Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501
Zkratka oboru: SPV-cžv
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 2 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k získání kvalifikace
učitele 2. stupně základní školy a střední školy ve smyslu § 8 a § 9 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé výuky, které
odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia a individuální výuky. Program je doplněn o 20 hodin
pedagogické praxe.
Cílová skupina: Absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního
programu (Mgr., Ing. - včetně absolventů lingvistických oborů), který odpovídá charakteru některého
z vyučovacích předmětů základní resp. střední školy. Tímto studiem získají způsobilost vyučovat
předmět(y) blízký(é) vystudovanému studijnímu programu na 2. stupni ZŠ a SŠ.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ
a SŠ v předmětech blízkých původně vystudovanému studijnímu programu na vysoké škole.

STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD
– SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501
Zkratka oboru: SPPP-cžv
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 2 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, ke splnění kvalifikačních
předpokladů v oblasti speciálně pedagogických věd a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o studium, které vede k získání dalších odborných znalostí v oboru, učitel vykonávající
přímou pedagogickou činnost ve škole, třídě nebo školském zařízení pro děti a žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, zřízené dle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, ve shodě se vstupní kvalifikací.

Program bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé výuky a 70
hodin pedagogické praxe.
Cílová skupina: Absolventi magisterského studijního programu v oborech:
 Učitelství pro druhý stupeň ZŠ
 Předškolní pedagogika (Učitelství pro MŠ)
 Speciální pedagogika (možnost doplnění další pedie)
 Vychovatel
 Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 Učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů SŠ
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost ve škole, třídě
nebo školském zařízení pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zřízené dle § 16 odst.
9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve shodě se vstupní kvalifikací.

STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA 1
Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501
Zkratka oboru: SAP1-cžv
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 4 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je předpokladem pro výkon
odborné kvalifikace asistenta pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 80 hodin přímé výuky
a 40 hodin pedagogické praxe.
Cílová skupina:










absolventi vysokoškolského vzdělání, získaného studiem v akreditovaném studijním
programu v oblasti pedagogických věd (dle §20, odst. 1/a zákona č. 563/2004 Sb.)
absolventi vysokoškolského vzdělání, získaného studiem jiného akreditovaného studijního
programu než v oblasti pedagogických věd (dle §20, odst. 1/b zákon č. 563/2004 Sb.)
absolventi vyššího odborného vzdělání, získaného studiem akreditovaného vzdělávacího
programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením (dle §20, odst.
1/c zákona č. 563/2004 Sb.)
absolventi vyššího odborného vzdělání, získaného studiem akreditovaného vzdělávacího
programu vyšší odborné školy, jiného než oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením (dle
§20, 1/d zákona č. 563/2004 Sb.)
absolventi středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou získanou ukončením
vzdělávacího programu v oboru s pedagogickým zaměřením (dle §20 odst. 1/e zákona
č. 563/2004 Sb.)
absolventi středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou získanou ukončením jiného
vzdělávacího programu než v oboru s pedagogickým zaměřením (dle §20, odst. 1/f zákona
č. 563/2004 Sb.)

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent získá kvalifikaci k výkonu přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které
se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující
vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA 2
Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501
Zkratka oboru: SAP2-cžv
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 4 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je předpokladem pro výkon
odborné kvalifikace asistenta pedagoga podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 80 hodin přímé výuky
a 40 hodin pedagogické praxe.
Cílová skupina: Absolventi základního vzdělání (dle §20 odst. 2 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb.).
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolventi se vstupním základním vzděláním podle § 20, odst. 2, pís. d), e) zákona
č. 563/2004 Sb. mohou vykonávat pouze pomocné výchovné práce ve škole, ve školském zařízení
pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501
Zkratka oboru: SŘŠ-cžv
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 5 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je kvalifikačním
předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.
Program bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 100 hodin přímé výuky, které
odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia a individuální výuky. Program je doplněn o 15 hodin
pedagogické praxe.
Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele
školy nebo školského zařízení.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent získá znalostí v oblasti řízení školství a školských zařízení a v oblasti
řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví., které umožní výkon funkce ředitele školy
nebo školského zařízení.

UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Název a kód studijního programu: Specializace v pedagogice – B7507
Zkratka oboru: MŠ-r-cžv
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se

o studium k získání kvalifikace učitele mateřské školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 196 hodin přímé výuky, které
odpovídá zhruba stejný rozsah distanční části studia a individuální výuky, a 60 hodin pedagogické
praxe.
Cílová skupina: Absolventi magisterského nebo bakalářského studijního programu v oborech:
 Učitelství pro první stupeň ZŠ.
 Pedagogika.
 Pedagogika volného času (i bakalářské).
 Vychovatelství (i bakalářské).
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti předškolní pedagogiky
a předškolního vzdělávání, psychologie, biologie a mateřského jazyka, které jsou nezbytnou součástí
odborné kvalifikace pedagogického pracovníka v oblasti předškolního vzdělávání. Znalosti
a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům kvalifikovaný výkon pedagogické
praxe – učitelství pro MŠ.

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503
Zkratka oboru: NŠ-r-cžv
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se
o studium k získání kvalifikace učitele 1. stupně základní školy v souladu se zákonem
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 180 přímé výuky, které odpovídá
zhruba stejný rozsah distanční části studia a individuální výuky, a 20 hodin pedagogické praxe.
Cílová skupina: absolventi magisterských studijních programů v oborech:
 Učitelství pro druhý stupeň ZŠ.
 Předškolní pedagogika (učitelství pro MŠ).
 Pedagogika.
 Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ.
 Speciální pedagogika.
 Vychovatelství.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 120 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na prvním stupni
ZŠ.

UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO 2. STUPEŇ ZŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503
Zkratka oboru: AJ/ZŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele
anglického jazyka pro druhý stupeň základní školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 448 hodin přímé výuky. Program
je doplněn o 4 hodiny pedagogické praxe, kterou posluchači vykonají samostatně během 3. 4. semestru.
Cílová skupina: Absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, kteří si chtějí rozšířit stávající aprobaci
o výuku anglického jazyka na 2. stupni ZŠ.
Příjímací zkouška: Zájemci o studium vykonají přijímací zkoušku, která má podobu písemného
gramaticko-lexikálního testu, při němž zájemce doplňuje do souvislého textu s vynechanými úseky
nejvhodnější variantu z několika nabízených možností. Maximální možný počet získaných bodů je
100. Hranice úspěšnosti je 50 %, tedy 50 bodů. Z hlediska obtížnosti přijímací zkouška odpovídá
státní maturitě z angličtiny, tedy úrovni B1.
Pokud jsou zájemci držiteli certifikátu o absolvování některé z Cambridge Exams na úrovni CPE, CAE
nebo FCE, nemusejí písemnou zkoušku vykonat, předloží-li ověřenou kopii certifikátu spolu
s přihláškou. V takovém případě získávají za úspěšné absolvování zkoušky CPE nebo CAE 100 bodů;
v případě FCE závisí počet bodů na dosažené známce takto: Grade A = 99 bodů, Grade B = 97 bodů,
Grade C = 95 bodů.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ.

UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO SŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504
Zkratka oboru: AJ/SŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se
o studium k získání kvalifikace učitele anglického jazyka pro střední školy v souladu se zákonem
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 215 hodin přímé výuky, které
odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia. Program je doplněn 10 hodinami pedagogické praxe.
Cílová skupina: Absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního
programu Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ.

UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO 2. STUPEŇ ZŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503
Zkratka oboru: ČJ/ZŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele
českého jazyka a literatury pro druhý stupeň základní školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé výuky, které
odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické
praxe.
Cílová skupina: Absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, kteří chtějí získat aprobaci pro výuku
českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ.

UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO SŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504
Zkratka oboru: ČJ/SŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se
o studium k získání kvalifikace učitele českého jazyka a literatury pro střední školy v souladu se
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 200 hodin přímé výuky, které
odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické
praxe.
Cílová skupina: Absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního
programu Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŚ.

UČITELSTVÍ FYZIKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503
Zkratka oboru: F/ZŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele

fyziky pro druhý stupeň ZŠ v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé a distanční
výuky. Program je doplněn o 20 hodin pedagogické praxe.
Cílová skupina: Absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, kteří chtějí získat aprobaci pro výuku
fyziky na 2. stupni ZŠ.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 25 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ.

UČITELSTVÍ FYZIKY PRO SŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504
Zkratka oboru: F/SŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se
o studium k získání kvalifikace učitele fyziky pro SŠ v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 200 hodin přímé a distanční
výuky. Ve 4. semestru probíhá realizace závěrečné písemné práce a závěrečná zkouška.
Cílová skupina: Absolventi studia učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ, kteří chtějí získat kvalifikaci pro
výuku fyziky na SŠ.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 25 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ.

UČITELSTVÍ INFORMATIKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503
Zkratka oboru: In/ZŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele
informatiky pro druhý stupeň ZŠ v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 160 hodin přímé výuky a 90
hodin e-learningu. Program je doplněn o 20 hodin pedagogické praxe.
Cílová skupina: Absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku
informatiky na 2. stupni ZŠ.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 25 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ.

UČITELSTVÍ INFORMATIKY PRO SŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504
Zkratka oboru: In/SŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou
činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele informatiky střední
školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 130 hodin přímé výuky a 120
hodin e-learningu. Program je doplněn o 20 hodin pedagogické praxe.
Cílová skupina: Absolventi studia Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ,
kvalifikaci pro výuku informatiky na SŠ.

kteří chtějí získat

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 25 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ.

UČITELSTVÍ MATEMATIKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503
Zkratka oboru: M/ZŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele
matematiky pro druhý stupeň základní školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 150 hodin přímé výuky a 100
hodin výuky distanční. Program je doplněn o 20 hodin přímé pedagogické praxe.
Cílová skupina: Absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku
matematiky na 2. stupni ZŠ.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ.

UČITELSTVÍ MATEMATIKY PRO SŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504
Zkratka oboru: M/SŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou
činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele matematiky pro

střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 200 hodin přímé a distanční
výuky. Program je doplněn o 20 hodin pedagogické praxe.
Cílová skupina: Absolventi studia Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ,
kvalifikaci pro výuku matematiky na SŠ.

kteří chtějí získat

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ.

UČITELSTVÍ VÝCHOVY K FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO ZŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503
Zkratka oboru: FIG/ZŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele
výchovy k finanční gramotnosti pro druhý stupeň základní školy v souladu se zákonem
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin.
Cílová skupina: Absolventi studia Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ, kteří
chtějí získat kvalifikaci pro výuku výchovy k finanční gramotnosti na ZŠ.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na ZŠ.

UČITELSTVÍ VÝCHOVY K FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO SŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504
Zkratka oboru: FIG/SŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou
činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele finanční gramotnosti
pro střední školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin.
Cílová skupina: Absolventi studia Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ
a SŠ, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku výchovy k finanční gramotnosti na SŠ.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ.

UČITELSTVÍ TECHNICKÉ VÝCHOVY PRO 2. STUPEŇ ZŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503
Zkratka oboru: TchV/ZŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele
technické výchovy pro druhý stupeň základní školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé a distanční
výuky. Program je doplněn o 20 hodin pedagogické praxe.
Cílová skupina: Absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku
technické výchovy na 2. stupni ZŠ.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 25 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ.

UČITELSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY PRO SŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504
Zkratka oboru: TV/SŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se
o studium k získání kvalifikace učitele tělesné výchovy pro střední školy v souladu se zákonem
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Program bude realizován v průběhu dvou semestrů s časovou dotací 200 hodin přímé výuky.
Program je doplněn o 20 hodin pedagogické praxe.
Cílová skupina: Absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního
programu Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŚ.

ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM K ODBORNÉ KVALIFIKACI PRO VÝUKU ZEMĚPISU
NA ZŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503
Zkratka oboru: Z/ZŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele

zeměpisu pro druhý stupeň základní školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován s časovou dotací 270 hodin přímé výuky.
Cílová skupina: Absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku
zeměpisu na 2. stupni ZŠ.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ.

ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM K ODBORNÉ KVALIFIKACI PRO VÝUKU ZEMĚPISU
NA SŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504
Zkratka oboru: Z/SŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, které vede k rozšíření odborné kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou
činnost na jiném stupni školy. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele zeměpisu pro střední
školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Výuka probíhá v pětihodinových blocích po dobu 30 týdnů. Celková časová dotace na přímou výuku
činí 200 vyučovacích hodin.
Cílová skupina: Absolventi studia Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ, kteří chtějí získat kvalifikaci
pro výuku zeměpisu pro SŠ.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŚ.

UČITELSTVÍ RUSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO 2. STUPEŇ ZŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503
Zkratka oboru: RJ/ZŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět. Jedná se o studium k získání kvalifikace učitele
ruského jazyka a literatury pro druhý stupeň základní školy v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin přímé výuky. Program
je doplněn o 15 hodin pedagogické praxe.
Cílová skupina: Absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku
ruského jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ. Podmínkou je znalost ruského jazyka alespoň na úrovni
B2 SERR pro jazyky.

Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 20 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Kopii certifikátu prokazující jazykové znalosti na úrovni
B2 SERR doloží zájemce k přihlášce.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ.

UČITELSTVÍ VÝCHOVY KE ZDRAVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro základní školy – M7503
Zkratka oboru: VKZ/ZŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, způsobilost vyučovat další předmět, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 250 hodin, z toho 20 hodin
pedagogické praxe.
Cílová skupina: Absolventi studia Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výuku
výchovy ke zdraví na 2. stupni ZŠ.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na 2. stupni ZŠ.

DOPLŇUJÍCÍ DIDAKTICKÉ STUDIUM NĚMECKÉHO JAZYKA PRO UČITELE
2. STUPNĚ ZŠ A PRO UČITELE SŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504
Zkratka oboru: NJ/ZŠSŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6b vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je doplňující didaktické
studium německého jazyka, v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů., ve znění pozdějších předpisů.
Výuka probíhá v šestihodinových blocích po dobu 10 týdnů.
Cílová skupina: Učitelé, kteří splňují požadavek absolutoria magisterského studijního programu
a kteří doloží znalost německého jazyka na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky ověřenou
standardizovanou jazykovou zkouškou – viz Standard doplňujícího didaktického studia.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 23 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Kopii certifikátu prokazující jazykové znalosti na úrovni C1
SERR doloží zájemce k přihlášce.
Profil absolventa: Doplňujícím didaktickým studiem německého jazyka získává jeho absolvent
znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky němčiny.

STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE PRO VÝUKU NĚMECKÉHO
JAZYKA A LITERATURY NA SŠ
Název a kód studijního programu: Učitelství pro střední školy – M7504
Zkratka oboru: NJ/SŠ
Charakteristika: Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které vede k rozšíření odborné
kvalifikace, způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném stupni školy. Jedná se
o studium k získání kvalifikace učitele německého jazyka a literatury pro střední školy v souladu se
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu tří semestrů s časovou dotací 204 hodin přímé výuky, které
odpovídá zhruba stejný rozsah samostudia.
Cílová skupina: Absolventi vysokoškolského studia akreditovaného magisterského studijního
programu Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 23 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŚ.

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

VÝCHOVNÝ PORADCE
Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501
Zkratka oboru: VP-cžv
Charakteristika: Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s §8 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je předpokladem pro výkon
specializované metodologické činnosti výchovného poradce podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program bude realizován v průběhu čtyř semestrů s časovou dotací 220 hodin přímé výuky, které
odpovídá zhruba stejný rozsah individuální výuky a 30 hodin stáží v akreditovaných školských
poradenských zařízeních.
Cílová skupina: Absolventi magisterských studijních programů učitelských oborů, kteří již vykonávají
činnost výchovného poradce na ZŠ, SŚ, SOU nebo se na ni připravují a mají nejméně
2 letou učitelskou praxi.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu. Potvrzení o požadované praxi doloží zájemce k přihlášce.
Profil absolventa: Absolvent je způsobilý k výkonu specializované metodologické činnosti
výchovného poradce.

METODIK PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Název a kód studijního programu: Doplňkové pedagogické studium – B7501
Zkratka oboru: MSPJ-cžv
Charakteristika: Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů v souladu s § 9 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je předpokladem pro výkon
specializované činnosti prevence sociálně patologických jevů podle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Program zahrnuje 250 hodin výuky.
Cílová skupina: Učitelé ZŠ a SŠ a další pedagogičtí pracovníci, kteří se připravují na pozici školního
metodika prevence sociálně patologických jevů, nebo ji již vykonávají a jsou absolventy učitelských
oborů.
Příjímací zkouška: Nekoná se, bude přijato prvních 30 zájemců v pořadí, jak budou vytištěné
přihlášky s přílohou doručeny na fakultu.
Profil absolventa: Absolvent je vybaven potřebnými kompetencemi, souvisejícími s výkonem funkce
metodika prevence sociálně patologických jevů.

