
 

 

DPS Pedagog volného času 
 

v souladu s § 17 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

 

Pracoviště garantující 

program CŽV odborně 
Katedra sociální pedagogiky PdF MU 

Odborný garant Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., e-mail: gulova@ped.muni.cz  

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

Akreditace  

Druh programu  doplňující program  

Jazyk vzdělávacího 

programu  
český jazyk  

Cíle vzdělávacího programu  

vybavení profesionálními kompetencemi zaměřenými na profesi, která 

předpokládá přípravu v oblasti volnočasové pedagogiky a zahrnuje 

teoretické vědomosti, spektrum základních praktických sociálních 

dovedností a také jistou profesionálně etickou identitu  

Program CŽV určen pro absolventy středních škol s maturitou 

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 maturitního vysvědčení na CCV PdF MU, Poříčí 

7, 603 00 Brno 

Způsob přijímacího řízení výběrové řízení na základě zaslaných dokumentů 

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

Počet účastníků min. 8 

Způsob ukončení 

závěrečná zkouška z předmětů:  

- Pedagogika 

- Psychologie 

- Pedagogika volného času  

- Závěrečná práce 

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání 

Cena za 1 semestr 6 900,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 



 

Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotního vzdělávání 

 

Poříčí 7/9, 603 00 Brno, Česká republika 
T: +420 549 49 6494|3928|5423, E: ccv@ped.muni.cz 

Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224 

UKÁZKA STUDIJNÍHO KATALOGU PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 
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Kód Název předmětu Rozsah Uk. Kr. 

PVCKC_EXK Exkurze do zařízení 10 hodin z 2 

PVCKC_MZC Metodiky zájmových činností 40 hodin zk 8 

PVCKC_ONPS Ontogenetická psychologie 8 hodin k 3 

PVCKC_PVC Pedagogika volného času 15 hodin zk 5 

PVCKC_SEZP Seminář k závěrečné práci 2 hodiny z 1 

PVCKC_SOPS Sociální psychologie 15 hodin zk 4 

PVCKC_SPP Speciální pedagogika 15 hodin zk 4 

PVCKC_ZPG Základy pedagogiky 15 hodin zk 5 

PVCKC_ZPS Základy psychologie 15 hodin zk 5 
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Kód Název předmětu Rozsah Uk. Kr. 

PVCKC_EEV Etické otázky ve výchově 15 hodin zk 4 

PVCKC_MGV Management pro vychovatele 15 hodin zk 4 

PVCKC_MHE Metodika her 8 hodin k 2 

PVCKC_PDPS Pedagogická psychologie 15 hodin zk 4 

PVCKC_PXV Pedagogická praxe 20 hodin z 2 

PVCKC_RPZP Reflexe praxe a závěrečná práce 8 hodin k 2 

PVCKC_SOP Sociální patologie a prevence 15 hodin zk 4 

PVCKC_TMV Teorie a metodika výchovy 15 hodin zk 4 

PVCKC_ZMV Základy multikulturní výchovy 8 hodin k 3 

PVCKC_ZP Závěrečná práce konzultace z 10 

 

 

vysvětlivky: z – zápočet; zk – zkouška; k – kolokvium 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_EXK
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_MZC
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_ONPS
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_PVC
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_SEZP
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_SOPS
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_SPP
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_ZPG
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_ZPS
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_EEV
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_MGV
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_MHE
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_PDPS
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_PXV
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_RPZP
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_SOP
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_TMV
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_ZMV
http://is.muni.cz/predmet/?kod=PVCKC_ZP

