
STUDIUM V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD - VYCHOVATELSTVÍ 

Tento program celoživotního vzdělávání byl akreditován Akreditační komisí pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků MŠMT ČR dne 7. 6. 2018 pod číslem jednacím MSMT 

7166/2018-2-373 a následně dne 14. 5. 2021 pod číslem jednacím MSMT-8319/2021-4-368. 

Základní cíl: 

Cílem vzdělávací akce je splnění kvalifikačních předpokladů pro nepedagogické pracovníky, kteří 

vykonávají nebo chtějí vykonávat přímou pedagogickou činnost dle Zákona č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 

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

systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů. Studium je zaměřeno zejména na 

výkon prací spojených s přímou pedagogickou činností vychovatele a pedagoga volného času. 

Forma: 

Studium je třísemestrové (tj. 1,5 roku) a je organizováno kombinovanou formou - tedy kombinací 

prezenční formy (přednášky, semináře, cvičení) a distanční formy (distanční studijní texty, samostatné 

plnění úkolů, e-learningové diskuze, samostudium). V souladu s Vyhláškou č. 317/2005 Sb., ze dne 27. 7. 

2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 

pedagogických pracovníků činí celkový počet vyučovacích hodin 255 za studium (prezenční výuka 

186 hodin, distanční výuka 29 hodin, praxe 40 hodin), přičemž jsou respektována specifika kombinované 

formy studia. Prezenční výuka probíhá nejčastěji v pátek a v sobotu. 

Podmínky přijetí: 

Podmínkou přijetí do studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou. O přijetí do studia 

rozhoduje děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. 

Kurz bude zahájen na základě počtu evidovaných přihlášek, minimální počet účastníků je stanoven na 15 

osob. 



Organizace studia: 

Garantujícím pracovištěm je Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky FP TUL. 

Odborným garantem studia je Mgr. Miroslav Meier, Ph.D., kontakt: miroslav.meier@tul.cz 

Kontaktním pracovníkem pro zájemce o studium je Radmila Bjorke, kontakt: 

radmila.bjorke@tul.cz, tel.: 485 354 210 

Studijní referentka pro studijní záležitosti je Petra Kazdová, kontakt: petra.kazdova@tul.cz, tel.: 485 352 

901 

Výuka je organizována kombinovanou formou. Účastník vzdělávání je veden v IS STAG, průběžná 

kontrola studia je prováděna formou zápočtů a zkoušek. 

Studium je ukončeno závěrečnými zkouškami před komisí, jejichž součástí je obhajoba závěrečné práce. 

Závěrečná písemná práce má formu projektové práce. 

Po splnění všech předepsaných studijních povinností je vydáno osvědčení o absolvování programu 

celoživotního vzdělávání mimo rámec studijních programů podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 

Cena kurzu: 

15 900,- Kč. 

Platba je standardně rozložena do tří splátek (5300,- Kč) splatných vždy před začátkem výuky v daném 
semestru. 

Studijní plán kurzu: 

Název předmětu 
Rozsah prezenční 

výuky + distanční části, 
způsob zakončení 

Zkratka předmětu ve STAGu 

Úvod do studia a metodika 
práce s informačními zdroji 6 + 4 z WUST 

Základy psychologie 1 12 z, zk WPY1 

Obecná pedagogika 24 + 5 z, zk WOPE 

Zdraví a nemoc 8 + 4 z WZNE 
  



Seminář k závěrečné práci 1 4 z WZP1 
   

Základy psychologie 2 16 z, zk WPY2 

Sociální pedagogika 8 z, zk WVO1 

Metodika výtvarné výchovy 12 z WMVV 

Metodika tělesné výchovy 12 z WMTV 

Seminář k závěrečné práci 2 4 z WZP2 

Základy speciální pedagogiky 10 + 4 z, zk WSIP 

Odborná praxe 40 z WPR3 
   

Profesní etika 8 + 4 z WETI 

Pedagogika volného času 18 z, zk WVO2 

Sociální dovednosti 12 + 4 z, zk WSOD 

Metodika hudební výchovy 12 z WMHV 

Metodika dramatické výchovy 12 z WMDV 

Základy patopsychologie 8 + 4 z WPAT 
   

ZZK: 

  

Obhajoba ZP  WOB2 

Pedagogika a psychologie  

WZK2 Metodika a didaktika 
volnočasových aktivit 

 

 

Podrobnosti k jednotlivým předmětům (sylabus, garant předmětu, vyučující apod.) je možné dohledat na 
tomto odkaze v sekci předměty po zadání příslušné zkratky: 

https://stag.tul.cz/portal/studium/prohlizeni.html 


