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Učitelství bezpečnosti a ochrany obyvatel - UBOO 
 

v souladu s § 8 a § 9 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů 
 

Pracoviště garantující 

program CŽV odborně 
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání PdF MU 

Odborný garant prof. Ing. Dušan Vičar, CSc., e-mail: vicar@ped.muni.cz  

Kontaktní pracoviště Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, e-mail: ccv@ped.muni.cz 

Akreditace  

Druh programu  rozšiřující program 

Jazyk vzdělávacího 

programu  
český jazyk  

Cíle vzdělávacího programu  

rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační všeobecně vzdělávací 

předmět 2. stupně základní školy nebo střední školy, a to podle dosaženého 

vzdělání (učitelé 2. stupně ZŠ získají způsobilost vyučovat předmět na ZŠ 

a učitelé SŠ získají způsobilost vyučovat předmět na SŠ) 

Program CŽV určen pro 

absolventy magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích 

předmětů 2. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 

SŠ 

Požadavky k přijetí 

- podání elektronické přihlášky (tzv. e-přihláška, viz web CCV PdF MU - 

http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-

czv/prihlaska-do-czv) 

- zaplacení manipulačního poplatku za přijímací řízení ve výši 450,- Kč 

přes Obchodní centrum MU 

- zaslání průvodky, která se vytiskne u založené e-přihlášky, spolu s 

úředně ověřenou kopií VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné 

zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní 

závěrečné zkoušky) na CCV PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno 

Způsob přijímacího řízení výběrové řízení na základě zaslaných dokumentů 

Délka / frekvence setkání 3 semestry / přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)  

Počet účastníků min. 17, max. 25 

Způsob ukončení 

závěrečná zkouška z předmětů:  

- Pedagogika učitelství bezpečnosti a ochrany obyvatel 

- Oborová didaktika předmětů bezpečnosti a ochrany obyvatel 

- Právo bezpečnosti a ochrany obyvatel 

- Metody výuky při výuce bezpečnosti a ochrany osob 

- Závěrečná práce 

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání 

Cena za 1 semestry 10 000,- Kč 

 
 

 

 


