
Termíny výuky v rozvrhu jsou pevně dané, případné změny ve vyučujících, předmětech či učebnách budou 
průběžně aktualizovány 

 

ROZVRH AR 2022/23 – letní semestr 
 

Specializace v pedagogice (Učitelství pro MŠ – kombinovaná forma 48 studentů) 
 

3. ročník 
Legenda:  písmo černé = celý ročník 

písmo zelené= povinně volitelné předměty 
                             písmo modré = volitelné předměty 

 

 
 
 

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 

13.1. 
pátek 

KPEP/MPSK6 –  
Psychologie pro učitele MŠ VI 
(Plachá)  
D412, 9:00 – 12:15 

 
 

KPEP/MSXK3 –   
Souvislá pedagogická praxe III, rozbor 
(Podhrázská, Havlová)  
D412, 13:00 – 16:15 

 
 

14.1. 
sobota 

KPEP/MŘRK – Řečové a rozumové 
činnosti 
(Váchová)   
D412, 9:00 – 12:15 

 
 

KPEP/MEVAK – Evaluace  
(Svobodová)  
D412, 13:00 – 16:15 

 
 

27.1. 
pátek 

KPEP/MSARK –  
Sociální aspekty rodiny v ped. kontextu  
(Vítečková) 
D321, 9:00 – 12:15 
-spolu s KPEP/MSARB 

 
 

KPEP/MSARK – Sociální aspekty rodiny v 
ped. kontextu  
(Vítečková)  
D321, 13:00 – 16:15 
-spolu s KPEP/MSARB  

 
 
 
 

28.1. 
sobota 

KPEP/MEVAK – Evaluace 
(Svobodová)  
D412, 9:00 – 12:15 

 
 

KPEP/MATK – Aktuální témata předškolní 
pedagogiky   
(Svobodová) 
D412, 13:00 – 16:15 

 

 

10.2. 
pátek 

KPES/MVPIK –  
Vybrané problémy integrace dítěte s 
handicapem v MŠ  
(Havlisová) 
D412, 9.00 – 12.15 

 
 

KPEP/MPSK6 –  
Psychologie pro učitele MŠ VI 
(Plachá) 
D412, 13:00 – 16:15 
 

 

11.2. 
sobota 

KPEP/MMGK2 – Management II.  
(Krejčová)  
 D319, 9:00 – 12:15 

 
 

KPEP/MMGK2 – Management II.  
(Krejčová)  
D319, 13:00 – 16:15 

 
 

24. 2. 
pátek 

KPES/MVPIK –  
Vybrané problémy integrace dítěte  
s handicapem v MŠ  
(Havlisová) 
D412, 9:00 – 12:15 

 
 
 

KPEP/ MŘRK – Řečové a rozumové činnosti  
(Váchová) 
D412, 13:00 – 16:15 

  

Zkoušky dle domluv s pedagogy 

Zapisování předmětů z bloku Bakalářská práce: 
Student si zapisuje předmět KPEP/MSZK2 (nebo kterýkoli z ostatních předmětů z bloku Bakalářská 
práce dle katedry vedoucího práce), tento předmět probíhá formou individuálních konzultací po 
dohodě se svým vedoucím bakalářské práce. Zápočet uděluje vedoucí práce, do STAGu zadává 
sekretářka katedry na pokyn vedoucího práce. 
 

Státní závěrečná zkouška: 
Dle opatření děkana O studiu č. 7/2017 (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 primární a preprimární 
pedagogiky. 


