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JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 
PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 

SDĚLENÍ DĚKANKY Č. 2/2020 

KE ZPRACOVÁNÍ AKREDITAČNÍCH MATERIÁLŮ V SYSTÉMU DVPP 
 
 

Čl. 1 
Obecná ustanovení 

Toto sdělení zejména konkretizuje pravidla ke zpracovávání akreditačních materiálů v systému 
DVPP. 

 
Čl. 2 

Záměr realizace 

Katedra překládá na přiloženém formuláři (příloha č. 1) v souladu s termíny konání 
akreditačních komisí v systému DVPP prostřednictvím Centra DVPP k projednání kolegiu 
děkanky plánovaný záměr přípravy programu CŽV k akreditaci/reakreditaci, a to zejména 
s ohledem na kontrolu všech náležitostí, kolegiální posouzení materiálu ve vztahu ke strategii 
rozvoje PF JU Učitel PF a posouzení efektivity realizace programu.  

 
Čl. 3 

Akreditační materiál 

Akreditační materiál zpracovává odborný garant programu (schválený v Záměru realizace viz 
čl. 2) v předepsané struktuře a obsahu (příloha č. 2) v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška“) a aktuálním standardem studia, který je zveřejněn na webové stránce MŠMT, 
případně na vyžádání dostupný na Centru DVPP PF JU. 

 
Čl. 4 

Pedagogicko-psychologický základ 

1) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů v souladu s § 6 vyhlášky ve studijním plánu 
obsahuje: 

a) 20 hodin aktualizačního studia pedagogiky (se zaměřením na integraci poznatků 
obecné, oborové a inkluzívní didaktiky, sociální a speciální pedagogiky) u programů 
zaměřených na učitelství pro 2. stupeň ZŠ; 
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b) 25 hodin aktualizačního studia pedagogiky (se zaměřením na integraci poznatků 
obecné, oborové a inkluzívní didaktiky, sociální a speciální pedagogiky), 25 hodin 
psychologie u programů zaměřených na učitelství pro SŠ. 

2) Účastník CŽV může požádat o uznání jednotlivého předmětu (zkoušky, kolokvia či 
zápočtu) splněného dříve v rámci studia v akreditovaném studijním programu na vysoké 
škole nebo v rámci vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu CŽV na vysoké 
škole, a to za předpokladu, že od absolvování předmětu neuplynulo 5 let. V případě studia 
realizovaného mimo PF JU musí účastník CŽV doložit dodatek diplomu a sylaby předmětů, 
o jejichž uznání žádá. 
 

3) Účastník CŽV může požádat o uznání ucelené části studia (např. pedagogicko-
psychologického bloku, modulu povinně volitelných předmětů) splněného dříve v rámci 
studia v akreditovaném studijním programu na vysoké škole nebo v rámci vzdělávání 
v akreditovaném vzdělávacím programu CŽV na vysoké škole, a to za předpokladu, že od 
absolvování předmětu neuplynulo více než 5 let.   

 

 
V Českých Budějovicích 30. 7. 2020  

 

 

 

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. 
                  děkanka PF JU         

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Záměr realizace pro CŽV 

https://www.pf.jcu.cz/documents/dvpp_app1_Planovany_zamer.docx  

 

Příloha č. 2: Akreditační materiál obsah 

https://www.pf.jcu.cz/documents/dvpp_app2_Akreditace_format.doc  

 

 

 

 

   


