
   

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78 

Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68 

 

 

ROZHODNUTÍ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo žádost instituce: Jihočeská univerzita 

v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, IČ 60076658, Branišovská 13, 370 05 České 

Budějovice, Č.j.: MSMT- 1412/2020-6-68 ze dne 27.12.2019 o udělení akreditace na základě 

§ 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, rozhodlo takto: 

uděluje akreditaci 

instituci: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, IČ: 60076658, 

RID: 12410 

sídlem: Branišovská 13, 370 05  České Budějovice 

 

k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:  
 

  1.  UČITELSTVÍ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele anglického 

jazyka pro 2. stupeň ZŠ) 

  2.  UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO 2. STUPEŇ ZŠ (rozšíření kvalifikace 

pro učitele 2. stupně ZŠ) 

  3.  UČITELSTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele 

českého jazyka a literatury pro SŠ) 

  4.  UČITELSTVÍ FYZIKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

  5.  UČITELSTVÍ INFORMATIKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ (rozšíření kvalifikace o další předmět) 

  6.  UČITELSTVÍ INFORMATIKY PRO SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele informatiky pro 2. 

stupeň ZŠ) 

  7.  UČITELSTVÍ MATEMATIKY PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

  8.  UČITELSTVÍ MATEMATIKY PRO SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele matematiky pro 2. st. 

ZŠ) 

  9.  STUDIUM K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE UČITELSTVÍ NĚMECKÉHO JAZYKA 

A LITERATURY NA SŠ 

 10.  DOPLŇUJÍCÍ DIDAKTICKÉ STUDIUM NĚMECKÉHO JAZYKA PRO UČITELE 2. STUPNĚ 

ZŠ A SŠ 

 11.  UČITELSTVÍ RUSKÉHO JAZYKA A LITERATURY PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

 12.  UČITELSTVÍ TECHNICKÉ VÝCHOVY PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

 13.  UČITELSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY PRO 2 STUPEŇ ZŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele 2. 

stupně základní školy) 

 14.  UČITELSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY PRO SŠ (rozšíření kvalifikace pro učitele tělesné výchovy 

pro 2. st. ZŠ) 

 15.  UČITELSTVÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY PRO SŠ( rozšíření kvalifikace pro učitele střední školy) 

 16.  ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM K ODBORNÉ KVALIFIKACI PRO VÝUKU ZEMĚPISU NA ZŠ 

 17.  ROZŠIŘUJÍCÍ STUDIUM K ODBORNÉ KVALIFIKACI PRO VÝUKU ZEMĚPISU NA SŠ 

Platnost akreditace se stanoví do 14.05.2023. 
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Odůvodnění 

 

Žadatel, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, který podal žádost 

dne 27.12.2019, splnil podmínky pro udělení akreditace v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost uvedeného subjektu k 

provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků 

s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace lektorů a stavu projektové přípravy 

vzdělávacích aktivit. 

 

Za dodržování úrovně a obsahu vzdělávání ve vzdělávacích kurzech podle posouzeného 

vzdělávacího projektu odpovídá výše uvedený subjekt. 

Programy č. 1, č. 3, č. 6, č. 8, č. 9, č. 14 a č. 17 jsou akreditovány v souladu s ustanovením § 6 

odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších 

předpisů, jako studium k rozšíření odborné kvalifikace. 

Programy č. 2, č. 4, č. 5, č. 7, č. 11, č.12, č. 15, č. 16, v souladu s ustanovením § 6 písm. b) 

vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 

a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium 

k rozšíření odborné kvalifikace 

Program č. 10 je akreditován v souladu s ustanovením § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako doplňující didaktické studium příslušného 

cizího jazyka. 

Program č. 13 je akreditován v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky 

č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 

a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium 

k rozšíření odborné kvalifikace a současně v souladu s ustanovením § 6 písm. b) vyhlášky č. 

317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 

systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k rozšíření 

odborné kvalifikace. 
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Poučení 

Proti rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. 

Rozklad se podává u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a rozhoduje o něm ministr 

školství, mládeže a tělovýchovy.  

 

 

 

V Praze dne 14.05.2020 

Otisk úředního razítka 

Mgr. Vít Krčál 

vedoucí oddělení 

podpory pracovníků v regionálním školství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účastník řízení: 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, IČ: 60076658, RID: 12410 

Branišovská 13, 370 05  České Budějovice 
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