
 

 

Studium pro výchovné poradce 
 

program je určen učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovených § 5 vyhlášky  

č. 317/2005 Sb.  

 

Pracoviště garantující 

program CŽV odborně 
Katedra psychologie PdF MU 

Odborný garant PhDr. Jan Beran, Ph.D., e-mail: beran@ped.muni.cz  

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

Akreditace MSMT-41919/2015-1-928 

Druh programu  studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Jazyk vzdělávacího 

programu  
český jazyk  

Cíle vzdělávacího programu  

splnění kvalifikačních předpokladů funkce výchovného poradce ve škole 

stanovených § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., získání vědomostí a dovedností, 

které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie do 

výchovného poradenství  

Program CŽV určen pro 

absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo 

absolventy jiných než učitelských oborů, kteří získali pedagogickou 

způsobilost na základě absolvování doplňkového pedagogického studia, 

s min. dvouletou pedagogickou praxí 

Požadavky k přijetí 

- podání elektronické přihlášky (tzv. e-přihláška) 

- 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 (ev. i dokladu o ped. způsobilosti), 

vysvědčení o státní závěrečné zkoušce (ev. Diploma Supplement – pouze 

strana s předměty státní závěrečné zkoušky) a potvrzením o min. 

dvouleté pedagogické praxi na CCV PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno 

Způsob přijímacího řízení výběrové řízení na základě zaslaných dokumentů 

Délka / frekvence setkání 4 semestry / přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)  

Počet účastníků max. 60 

Způsob ukončení 

závěrečná zkouška z předmětů:  

- Pedagogika 

- Psychologie 

- Závěrečná práce 

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání 

Cena za 1 semestr 6 000,- Kč 

 

 

 

 



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

VP_Mod1 

Vývoj poradenských systémů v závislosti 

na teoriích pedagogiky a psychologie 
15 hodin z 4 

VP_Mod2a 

Poradenské služby v podmínkách školy a 

jejich zařazení do školních poradenských 

služeb 1 

7 hodin z 4 

VP_Mod3a 

Právní rámec výkonu poradenské činnosti 

1 
7 hodin z 4 

VP_Mod4a Školní třída, její vedení a diagnostika 1 7 hodin z 4 

VP_Mod5a 

Komunikace s rodiči (osobami 

odpovědnými za výchovu) 1 
10 hodin z 4 

VP_Mod6a 

Osobnost výchovného poradce – specifika 

role výchovného poradce ve školním 

prostředí 1 

7 hodin z 4 

VP_Mod7a Kariérové poradenství 1 10 hodin z 6 
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Kód Název předmětu Rozsah Uk. Kr. 

VP_Mod2b 

Poradenské služby v podmínkách školy a 

jejich zařazení do školních poradenských 

služeb 2 

8 hodin z 4 

VP_Mod3b 

Právní rámec výkonu poradenské činnosti 

2 
8 hodin z 4 

VP_Mod4b Školní třída, její vedení a diagnostika 2 8 hodin z 6 

VP_Mod5b 

Komunikace s rodiči (osobami 

odpovědnými za výchovu) 2 
10 hodin z 4 

VP_Mod6b 

Osobnost výchovného poradce – specifika 

role výchovného poradce ve školním 

prostředí 2 

8 hodin z 6 

VP_Mod7b Kariérové poradenství 2 10 hodin z 6 
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Kód Název předmětu Rozsah Uk. Kr. 

VP_Mod10 

Specifika podpory žáků se zdravotním 

postižením 
10 hodin z 6 

VP_Mod11 

Základní diagnostické metody a 

intervenční techniky poradenské práce ve 

škole 

10 hodin z 6 

VP_Mod7c Kariérové poradenství 3 10 hodin z 6 

VP_Mod8 

Základní dovednosti vedení poradenské 

komunikace 
10 hodin z 6 

VP_Mod9 

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
10 hodin z 6 

 

 

 

 

http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod1
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod2a
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod3a
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod4a
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod5a
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod6a
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod7a
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod2b
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod3b
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod4b
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod5b
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod6b
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod7b
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod10
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod11
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod7c
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod8
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod9
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 Kód Název předmětu Rozsah Uk. Kr. 

VP_Mod12 Žák v kontextu služeb výchovného poradce 10 hodin z 6 

VP_Mod13 

Monitorování a evaluace výchovného 

poradenství 
10 hodin z 6 

VP_Mod14 Závěrečná práce a její konzultace odevzdání BP z 18 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

  

http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod12
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod13
http://is.muni.cz/predmet/?kod=VP_Mod14

