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DPS Český jazyk pro pedagogické pracovníky 
 

v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 

 

Pracoviště garantující 

program CŽV odborně 
Katedra českého jazyka a literatury PdF MU 

Odborný garant PhDr. Ivana Kolářová, CSc., e-mail: kolarova@ped.muni.cz 

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

Jazyk vzdělávacího programu  český jazyk 

Cíle vzdělávacího programu  

doplnění jazykové kvalifikace požadované § 4 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a vykonání zkoušky 

z českého jazyka 

Program CŽV určen pro 

pedagogické pracovníky, kteří získali odbornou kvalifikaci stanovenou 

zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů na vysoké škole v jiném vyučovacím jazyce než českém a zákon jim 

ukládá prokázat znalost českého jazyka zkouškou 

Požadavky k přijetí 

- podání elektronické přihlášky (dále e-přihláška) 

- vložení VŠ diplomu (příp. i dokladu o učitelské kvalifikaci) a Diploma 

Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky), příp. 

vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, do e-přihlášky, a to buď ve formě 

elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí, nebo ve 

formě skenu doplněného naskenovaným ručně nebo jinak zaručeně 

podepsaným čestným prohlášením ohledně pravosti daného dokladu 

- zaplacení manipulačního poplatku za přijímací řízení ve výši 600 Kč přes 

Obchodní centrum MU 

Způsob přijímacího řízení výběrové řízení na základě zaslaných dokumentů 

Délka / výukové dny 1 semestr / pátek a sobota  

Počet účastníků min. 1, max. bez omezení 

Způsob ukončení 
absolvování zkoušky z předmětu CJc413 Český jazyk pro pedagogické 

pracovníky 

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání 

Cena za 1 semestr 5 000 Kč 

  

https://is.muni.cz/auth/mail/mail_posli?to=kolarova%40ped.muni.cz
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KATALOG PŘEDMĚTŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 
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Kód Název předmětu Rozsah Uk. Kr. 

CJc413 Český jazyk pro pedagogické pracovníky 
individuální 

konzultace 
zk 2 

 

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

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


