
http://www.ped.muni.cz/czv strana 1

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, MASARYKOVA UNIVERZITA

OBSAH

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE .................................................................................................. 2
KONTAKTY ......................................................................................................................................................... 2

ADRESA SÍDLA CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ............................................................................. 2

KATEDRY, INSTITUTY A JEJICH UMÍSTĚNÍ ..................................................................................................... 3

SPOJENÍ MHD NA PEDAGOGICKOU FAKULTU .............................................................................................. 3

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO PROGRAMU CŽV ........................................................................... 3

ll. PEDAGOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ........................................................................................ 4
PROGRAMY URČENÉ PRO ABSOLVENTY STŘEDNÍCH ŠKOL ..................................................................... 4

PROGRAMY URČENÉ K ZÍSKANÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE PRO ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL ....... 6

llI. ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE O DALŠÍ APROBAČNÍ PŘEDMĚT ............... 7
ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ JAZYKOVÉ SPECIALIZACE PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ......................... 7

ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE Z 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

NA 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY .................................................................................................................... 8

ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE O DALŠÍ APROBAČNÍ PŘEDMĚT (DAP) 

2. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY .......................................................................................................................... 9

ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA STŘEDNÍ ŠKOLU ................ 12

ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE O DALŠÍ APROBAČNÍ PŘEDMĚT PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ............ 14

IV. PROGRAMY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ..................................................................... 14
PROGRAMY URČENÉ KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ .................................................... 14

PROGRAMY URČENÉ K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE .................................................................. 15

V. PROGRAMY KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ ................ 17

VI. OBORY APLIKOVANÉ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZY .................................................... 19

VII. OSTATNÍ ....................................................................................................................... 21

VIII. KRÁTKODOBÉ KURZY .............................................................................................. 22

IX. WEBOVÉ ODKAZY ....................................................................................................... 23
FAKULTNÍ ......................................................................................................................................................... 23

UNIVERZITNÍ .................................................................................................................................................... 23

Informace o studiu v programu celoživotního vzdělávání na Pedagogické 
fakultě Masarykovy univerzity v akademickém roce 2022/2023



CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, MASARYKOVA UNIVERZITA

strana 2 http://www.ped.muni.cz/czv

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Celoživotní vzdělávání (CŽV) je výuka na vysoké škole, při které podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, nejsou účastníci celoživotního vzdělávání 
studenty podle tohoto zákona. Účastníci programů celoživotního vzdělávání hradí výlohy spojené 
se studiem. Výše poplatků je zveřejněna na webové stránce Centra celoživotního vzdělávání na 
Pedagogické fakultě MU.

CŽV má podobu programů rozšiřujících, doplňujících, specializačních a programů podle akreditovaných 
bakalářských studijních programů, dále pak kurzů, uskutečňovaných kombinovanou formou.

Výuka probíhá zpravidla jednou týdně nebo jednou za dva týdny, v pátek nebo v sobotu (upřesnění 
podá katedra realizující příslušný program).

Absolventi celoživotního vzdělávání obdrží osvědčení.

Pokud potřebujete poradit s výběrem vhodného oboru, rádi Vám pomůžeme a zodpovíme Vaše dotazy 
na emailové adrese: ccv@ped.muni.cz.

KONTAKTY

Centrum celoživotního vzdělávání:
Mgr. Simona Kubíčková
→ tel.: +420 549 497 286 – vedoucí Centra celoživotního vzdělávání PdF MU
→ e-mail: kubickova@ped.muni.cz

Mgr. Dana Kučerová
→ tel.: +420 549 493 928 – přijímací řízení a informace o oborech
→ e-mail: kucerovadana@ped.muni.cz

Mgr. Alžběta Ďásková
→ tel.: +420 549 495 723 – studijní záležitosti účastníků celoživotního vzdělávání
→ e-mail: daskova@ped.muni.cz

Proděkan pro studium: doc. PhDr. David Kroča, Ph.D.

ADRESA SÍDLA CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Pedagogická fakulta MU, Centrum celoživotního vzdělávání
Poříčí 7/9, 603 00 Brno
GPS: 49°11’12.960”N, 16°35’45.264”E

mailto:ccv@ped.muni.cz
mailto:kubickova@ped.muni.cz
mailto:kucerovadana@ped.muni.cz
mailto:daskova@ped.muni.cz
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KATEDRY, INSTITUTY A JEJICH UMÍSTĚNÍ

Areál Poříčí 7/9
→ Katedra anglického jazyka a literatury
→ Katedra biologie
→ Katedra českého jazyka a literatury
→ Katedra francouzského jazyka a literatury
→ Katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání
→ Katedra geografie
→ Katedra historie
→ Katedra německého jazyka a literatury
→ Katedra ruského jazyka a literatury
→ Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky
→ Katedra výtvarné výchovy

Areál Poříčí 31
→ Katedra hudební výchovy
→ Katedra matematiky
→ Katedra občanské výchovy
→ Katedra pedagogiky
→ Katedra primární pedagogiky
→ Katedra psychologie
→ Katedra sociální pedagogiky
→ Katedra technické a informační výchovy
→ Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví
→ Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání
→ Institut výzkumu školního vzdělávání

SPOJENÍ MHD NA PEDAGOGICKOU FAKULTU

Cestujte na zastávku Poříčí
→ od hlavního nádraží: tramvaj 2 (směr Modřice nebo Ústřední hřbitov — smyčka)
→ z autobusového nádraží Zvonařka: autobus 84 (směr Mendlovo náměstí)
→ ze zastávky Česká: tramvaj 5 (směr Ústřední hřbitov — smyčka)
→ ze zastávky Česká: tramvaj 6 (směr Starý Lískovec)

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO PROGRAMU CŽV
Podrobné informace o přijímacím řízení 2022/2023 jsou uvedeny na https://www.ped.muni.cz/czv/pro-
zajemce-o-czv a v elektronické přihlášce na https://is.muni.cz/prihlaska/.

Termín podání přihlášky:
1. 3. 2022 – 31. 7. 2022 (pro obory „Anglický jazyk“, „Matematika“)
1. 3. 2022 – 31. 8. 2022 (pro všechny ostatní obory)

Typ přihlášky: Po založení e-přihlášky vloží uchazeč do e-přihlášky požadované doklady, 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 (vzor čestného prohlášení). Bez vložení požadovaných dokladů nelze e-přihlášku podat. 

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv
https://is.muni.cz/prihlaska/
https://portal.gov.cz/sluzby-vs/autorizovana-konverze-papiroveho-dokumentu-do-elektronicke-podoby-S7025
https://is.muni.cz/do/rect/metodika/stud/prijriz/online_overeni_vzdelani/Cestne_prohlaseni_2022.pdf
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Po podání e-přihlášky je nutné provést objednávku a platbu poplatku za přijímací řízení. Manipulační 
poplatek za e-přihlášku činí 600 Kč za každou podanou e-přihlášku. Objednávka a úhrada poplatku 
musí být provedena prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU. Odkaz do Obchodního 
centra MU ke konkrétnímu oboru je přímo u založené a podané e-přihlášky.  Veškeré informace 
k  platbě jsou uvedeny v  e-přihlášce. V  případě potíží s  platbou lze kontaktovat podporu na adrese 
prihlaska@muni.cz.

Přijímací řízení je výběrové na základě doložených dokladů, kromě oborů zaměřených na anglický jazyk. 
U oborů zaměřených na anglický jazyk je stanoven přijímací písemný on-line test z anglického jazyka 
(bližší informace jsou zveřejněné u jednotlivých oborů), který se bude konat 25. 8. 2022.

V případě velkého počtu uchazečů u oborů se stanoveným maximálním počtem účastníků je kritériem 
přijímacího řízení čas uhrazení manipulačního poplatku v Obchodním centru MU (přijato bude prvních x 
zájemců s řádně uhrazeným manipulačním poplatkem).

OBOROVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
→  pouze u oborů „Anglický jazyk“ je nutné uspět u písemného on-line testu, který se uskuteční dne 

25. srpna 2022.

Upozornění: PdF nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek u uvedených oborů.

II. PEDAGOGICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PROGRAMY URČENÉ PRO ABSOLVENTY STŘEDNÍCH ŠKOL

Studium pro asistenty pedagoga
Program je v souladu s § 20 odst. 1, písmene f) zákona č. 563/2004 a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené pod 
č. 197/2014 Sb., novela zákona o pedagogických pracovnících.

Program nabízí odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga a je zakončen závěrečnou zkouškou 
z  předmětů pedagogika, psychologie a  z  reflexe pedagogické praxe. Asistent pedagoga vykonává 
přímou pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Absolventi programu získají poznatky z oblasti pedagogických a psychologických disciplín, 
aby mohli pochopit strukturu zvláštnosti dětské osobnosti a podle toho zaměřit své výchovné 
a vzdělávací úsilí.

Požadavek k e-přihlášce: maturitní vysvědčení, které je nutné vložit do 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.

Cena za 1 semestr: 6 700 Kč
Délka programu: 1 semestr
Garant programu: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 10
Maximální počet účastníků: 45
Termín podání přihlášek:  do 31. srpna 2022 (podzimní semestr 2022),  

od 1. listopadu 2022 do 31. prosince 2022 (jarní semestr 2023)

https://is.muni.cz/obchod/
mailto:prihlaska%40muni.cz?subject=
http://Studium pro asistenty pedagoga
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DPS Pedagog volného času
Program je v souladu s § 17 zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy středních škol s maturitní 
zkouškou. Absolvent je vybaven 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 
je ukončen obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou z předmětů pedagogika, psychologie, 
pedagogika volného času a  z  reflexe pedagogické praxe, která je prezentována prostřednictvím 
záznamů z exkurzí.

Požadavek k e-přihlášce: maturitní vysvědčení, které je nutné vložit do 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.

Cena za 1 semestr: 6 900 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 20
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

DPS Vychovatelství
Program je v souladu s § 16 odst. 1 písm. h) zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy středních 
škol s maturitní zkouškou. Cílem programu je doplnění odborné kvalifikace vychovatele, kterou lze 
uplatnit v  dětských domovech, domovech mládeže a školních družinách, v mimoškolních a školních 
zařízeních v oblasti volného času apod.

Požadavek k e-přihlášce: maturitní vysvědčení, které je nutné vložit do 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.

Cena za 1 semestr: 6 900 Kč
Délka programu: 3 semestry
Garant programu: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 15
Maximální počet účastníků: 50
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

Učitelství praktického vyučování
Program je v souladu s § 9 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů. Je určen pro uchazeče, kteří absolvovali střední vzdělání s maturitní zkouškou – obory 
se zaměřením na obchod a služby, technické obory, obory zdravotnických, pečovatelských a sociálních 
služeb. Program je vhodný i pro absolventy VOŠ. Není určen pro absolventy klasických gymnázií.

Požadavek k e-přihlášce: maturitní vysvědčení, které je nutné vložit do 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.

Cena za 1 semestr: 7 900 Kč
Délka programu: 4 semestry
Garant programu: PhDr. Jan Válek, Ph.D.

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/dps-pedagog-volneho-casuhttps://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/dps-pedagog-volneho-casu
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/dps-vychovatelstvi
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-praktickeho-vyucovani
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Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

PROGRAMY URČENÉ K ZÍSKANÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE 
PRO ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

Učitelství pro mateřské školy
Program je určen pro absolventy magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace 
učitelství pro mateřské školy. Program je tvořen skupinami předmětů z oblasti pedagogiky, psychologie  
a oborových didaktik vedoucích k získání kompetencí k výchově a vzdělávání dětí v mateřských školách. 
Absolventi získají kvalifikaci pro výuku v mateřské škole.

Program je v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů. Je určen pro absolventy magisterského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
k rozšíření kvalifikace učitelství pro mateřské školy dle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků.

Požadavek k e-přihlášce: VŠ diplom a Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné 
zkoušky), příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce je nutné vložit do přihlášky 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.

Cena za 1 semestr: 15 000 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
Jedná se o studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti 
pedagogických věd. Program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, oborové 
didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. 
Znalosti a dovednosti získané tímto studiem umožní absolventům kvalifikovaný výkon učitelské profese. 

Program je určen pro absolventy magisterského odborného studia, kteří si chtějí doplnit učitelskou 
kvalifikaci jednoho z nabízených všeobecně vzdělávacích předmětů: anglický jazyk, biologie, český 
jazyk, dějepis, francouzský jazyk, fyzika, hudební výchova, chemie, matematika, německý jazyk, 
občanská výchova/základy společenských věd, ruský jazyk, technická a informační výchova, výtvarná 
výchova, výchova ke zdraví a zeměpis.

Splnění podmínek pro přijetí doporučujeme konzultovat s Centrem celoživotního vzdělávání PdF MU 
ještě před podáním e-přihlášky. Prostou kopii VŠ diplomu a výpis absolvovaných předmětů zašlete 
elektronicky na ccv@ped.muni.cz. Samotné posouzení obsahové shodnosti absolvovaného odborného 
magisterského studia a vybraného všeobecně vzdělávacího předmětu je zcela v kompetenci příslušné 
katedry. Katedra na základě zaslané kopie VŠ diplomu a výpisu absolvovaných předmětů z odborného 
studia posoudí, zda odborné studium obsahově odpovídá požadavkům pro následnou výuku daného 
předmětu na ZŠ či SŠ.

Přijímací řízení je výběrové na základě doložených dokladů. Maximální celkový počet přijatých 
účastníků oboru je stanoven na 80. Minimální počet účastníků na 1 didaktiku z nabízených všeobecně 

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-pro-materske-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/studium-v-oblasti-pedagogickych-ved-zamerene-na-pripravu-ucitelu-2-stupne-zs-a-ss
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vzdělávacích předmětů jsou 4. V případě většího počtu přihlášených bude kritériem přijímacího řízení 
čas uhrazení manipulačního poplatku v Obchodním centru MU (přijato bude prvních 80 zájemců s řádně 
uhrazeným manipulačním poplatkem).

Požadavek k  e-přihlášce: bakalářský a magisterský VŠ diplom a výpis absolvovaných předmětů 
z bakalářského a magisterského studia (např. Diploma Supplement), které je nutné vložit do přihlášky 
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.

Cena za 1 semestr: 9 000 Kč
Délka programu: 3 semestry
Garant programu: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
Minimální počet účastníků na 1 didaktiku z nabízených všeobecně vzděláv. předmětů: 4
Maximální počet účastníků: 80
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

DPS Učitel odborných předmětů na středních školách
Program je určen pro uchazeče s  neučitelským vysokoškolským vzděláním získaným studiem 
v akreditovaném magisterském studijním programu, zejména ekonomických oborů, oborů technických 
věd a technologií. Cílem programu je doplnění učitelské kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ.

Požadavek k e-přihlášce: VŠ diplom a Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné 
zkoušky), příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, které je nutné vložit do přihlášky 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.

Cena za 1 semestr: 7 900 Kč
Délka programu: 3 semestry
Garant programu: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

III.  ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE  
O DALŠÍ APROBAČNÍ PŘEDMĚT

ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ JAZYKOVÉ SPECIALIZACE  
PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Učitelství anglického jazyka pro 1. stupeň základní školy
Program je v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů a s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Je určen pro absolventy 
magisterského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kteří si chtějí prohloubit svou odbornou kvalifikaci pro 
výuku anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.

Požadavek k e-přihlášce: VŠ diplom a Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné 
zkoušky), příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, které je nutné vložit do přihlášky buď ve formě 
elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí, nebo ve formě skenu doplněného 

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/dps-ucitel-odbornych-predmetu-na-strednich-skolach
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-anglickeho-jazyka-pro-1-st-zakladni-skoly
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naskenovaným ručně nebo jinak zaručeně podepsaným čestným prohlášením ohledně pravosti 
daného dokladu.

Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka: 4 semestry
Garant programu: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Vyučovací jazyk: anglický jazyk
Minimální počet účastníků: 6
Maximální počet účastníků: 20
Termín podání přihlášek: do 31. července 2022
Další podmínky: písemná on-line přijímací zkouška z anglického jazyka dne 25. srpna 2022, ukázka 
přijímacích testů je zveřejněna na webových stránkách Katedry anglického jazyka a literatury PdF MU.

ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE  
Z 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Programy jsou v souladu s § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů a jsou určeny pro absolventy magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ 
k rozšíření kvalifikace učitelství příslušného oboru pro 2. stupeň ZŠ.

Požadavek k e-přihlášce: VŠ diplom a Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné 
zkoušky), příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, které je nutné vložit do přihlášky 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.

ZS1 Anglický jazyk pro základní školy
Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Vyučovací jazyk: anglický jazyk
Minimální počet účastníků: 6
Maximální počet účastníků: 20
Termín podání přihlášek: do 31. července 2022
Další podmínky: písemná, on-line přijímací zkouška z anglického jazyka dne 25. srpna 2022, ukázka 
přijímacích testů je zveřejněna na webových stránkách Katedry anglického jazyka a literatury PdF MU.

ZS1 Matematika pro základní školy
Cena za 1 semestr: 7 000 Kč
Délka programu: 4 semestry
Garant programu: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Minimální počet účastníků: 8
Maximální počet účastníků: 25
Termín podání přihlášek: do 31. července 2022

ZS1 Německý jazyk a literatura pro základní školy
Cena za 1 semestr: 7 500 Kč
Délka programu: 4 semestry
Garant programu: PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Vyučovací jazyk: německý jazyk
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

https://kajl.ped.muni.cz/prospective-students
https://kajl.ped.muni.cz/prospective-students
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/zs1-anglicky-jazyk-pro-zakladni-skoly
https://kajl.ped.muni.cz/prospective-students
https://kajl.ped.muni.cz/prospective-students
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/zs1-matematika-pro-zakladni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/zs1-nemecky-jazyk-a-literatura-pro-zakladni-skoly
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ZS1 Výtvarná výchova pro základní školy
Cena za 1 semestr: 9 500 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE  
O DALŠÍ APROBAČNÍ PŘEDMĚT (DAP) 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Programy jsou v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů. Jsou určeny absolventům magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích 
předmětů 2. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ (příp. absolventům 
neučitelského odborného magisterského studia, kteří získali absolvováním doplňkového pedagogického 
studia kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupeň ZŠ nebo SŠ) a vedou k rozšíření 
učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně ZŠ.

Požadavek k e-přihlášce: VŠ diplom a Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné 
zkoušky), příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, které je nutné vložit do přihlášky 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.

Učitelství anglického jazyka pro základní školy-způsobilost vyučovat další předmět
Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Vyučovací jazyk: anglický (vstupní úroveň znalosti anglického jazyka B2 podle SERRJ )
Minimální počet účastníků: 6
Maximální počet účastníků: 20
Termín podání přihlášek: 31. července 2022
Další podmínky: písemná on-line přijímací zkouška z anglického jazyka dne 25. srpna 2022, ukázka 
přijímacích testů je zveřejněna na webových stránkách Katedry anglického jazyka a literatury PdF MU.

Učitelství dějepisu pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět
Cena za 1 semestr: 5 000 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

DAP Fyzika pro základní školy
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/zs1-vytvarna-vychova-pro-zakladni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-anglickeho-jazyka-pro-zakladni-skoly
https://kajl.ped.muni.cz/prospective-students
https://kajl.ped.muni.cz/prospective-students
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-dejepisu-pro-zakladni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/dap-fyzika-pro-zakladni-skoly
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DAP Chemie pro základní školy
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

DAP Matematika pro základní školy
Cena: 7 000 Kč/1 semestr
Délka: 6 semestrů
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Minimální počet účastníků: 8
Maximální počet účastníků: 25
Termín podání přihlášky: do 31. července. 2022

DAP Německý jazyk a literatura pro základní školy
Cena za 1 semestr: 7 000 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Vyučovací jazyk: německý
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

DAP Občanská výchova pro základní školy
Cena za 1 semestr: 6 000 Kč
Délka programu: 4 semestry
Garant programu: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.
Minimální počet účastníků: 4
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

DAP Přírodopis pro základní školy
Cena za 1 semestr: 6 500 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 6
Maximální počet účastníků: 12
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

Učitelství ruského jazyka pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět
Cena za 1 semestr: 6 000 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Vyučovací jazyk: ruský jazyk
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/dap-chemie-pro-zakladni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/dap-nemecky-jazyk-a-literatura-pro-zakladni-skoly
DAP Německý jazyk a literatura pro základní školyCena za 1 semestr: 7 000 KčDélka programu: 6 semestrůGarant programu: PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.Vyučovací jazyk: německýMinimální počet účastníků: 1Maximální počet účastníků: neomezenoTermín podání přihlášek: do 31. srpna 2022DAP Občanská výchova pro základní školyCena za 1 semestr: 6 000 KčDélka programu: 4 semestrůGarant programu: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.Minimální počet účastníků: 4Maximální počet účastníků: neomezenoTermín podání přihlášek: do 31. srpna 2022DAP Přírodopis pro základní školyCena za 1 semestr: 6 500 KčDélka programu: 6 semestrůGarant programu: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.Minimální počet účastníků: 6Maximální počet účastníků: 12Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022Učitelství ruského jazyka pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět Cena za 1 semestr: 6 000 KčDélka programu: 6 semestrůGarant programu: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.Vyučovací jazyk: ruskýMinimální počet účastníků: 1Maximální počet účastníků: neomezenoTermín podání přihlášek: do 31. srpna 2022
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/dap-obcanska-vychova-pro-zakladni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/dap-prirodopis-pro-zakladni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-ruskeho-jazyka-pro-zakladni-skoly
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DAP Technická a informační výchova pro základní školy
Cena za 1 semestr: 10 000 Kč
Délka programu: 4 semestry
Garant programu: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 8
Maximální počet účastníků: 20
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

DAP Výchova ke zdraví pro základní školy
Cena za 1 semestr: 7 500 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 8
Maximální počet účastníků: 25
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět
Cena za 1 semestr: 9 500 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

Učitelství zeměpisu pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět
Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: Mgr. Darina Mísařová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 6
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/dap-technicka-a-informacni-vychova-pro-zakladni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/dap-vychova-ke-zdravi-pro-zakladni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-vytvarne-vychovy-pro-zakladni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-zemepisu-pro-zakladni-skoly-zpusobilost-vyucovat-dalsi-predmet
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ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE  
Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA STŘEDNÍ ŠKOLU
Programy jsou určeny pro absolventy magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 
2. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace příslušného oboru na učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 
SŠ. Cílem programu je rozšíření odborné kvalifikace na jiný druh školy.

Požadavek k e-přihlášce: VŠ diplom a Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné 
zkoušky), příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, které je nutné vložit do přihlášky 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.

Učitelství anglického jazyka pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou 
pedagogickou činnost na SŠ
Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Vyučovací jazyk: anglický jazyk
Minimální počet účastníků: 6
Maximální počet účastníků: 30
Termín podání přihlášek: 31. července 2022
Další podmínky: písemná, on-line přijímací zkouška z anglického jazyka dne 25. srpna 2022, ukázka 
přijímacích testů je zveřejněna na webových stránkách Katedry anglického jazyka a literatury PdF MU.

Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou 
pedagogickou činnost na SŠ
Cena za 1 semestr: 9 000 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: Mgr. Ester Nováková, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 10
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

Učitelství dějepisu pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou 
činnost na SŠ
Cena za 1 semestr: 7 000 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 3
Maximální počet účastníků: 15
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

Učitelství francouzského jazyka pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou 
pedagogickou činnost na SŠ
Cena za 1 semestr: 7 500 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Vyučovací jazyk: francouzský jazyk
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 25
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-anglickeho-jazyka-pro-stredni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-anglickeho-jazyka-pro-stredni-skoly
https://kajl.ped.muni.cz/prospective-students
https://kajl.ped.muni.cz/prospective-students
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-ceskeho-jazyka-a-literatury-pro-stredni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-ceskeho-jazyka-a-literatury-pro-stredni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-dejepisu-pro-stredni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-dejepisu-pro-stredni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-francouzskeho-jazyka-pro-stredni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-francouzskeho-jazyka-pro-stredni-skoly
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ZSS Hudební výchova pro střední školy
Cena za 1 semestr: 7 000 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: prof. Michal Košut, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 4
Maximální počet účastníků: 20
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

Učitelství matematiky pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou 
činnost na SŠ
Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka programu: 3 semestry
Garant programu: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. (zástupce: Mgr. Helena Durnová, Ph.D.)
Minimální počet účastníků: 8
Maximální počet účastníků: 25
Termín podání přihlášek: do 31. července 2022

Učitelství německého jazyka pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou 
pedagogickou činnost na SŠ
Cena za 1 semestr: 7 500 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Vyučovací jazyk: německý
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou 
pedagogickou činnost na SŠ
Cena za 1 semestr: 9 500 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

Učitelství základů společenských věd pro střední školy – způsobilost vykonávat 
přímou pedagogickou činnost na SŠ
Cena za 1 semestr: 7 000 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
Minimální počet účastníků: 4
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/zss-hudebni-vychova-pro-ss
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-matematiky-pro-stredni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-matematiky-pro-stredni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-nemeckeho-jazyka-pro-stredni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-nemeckeho-jazyka-pro-stredni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-vytvarne-vychovy-pro-stredni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-vytvarne-vychovy-pro-stredni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-zakladu-spolecenskych-ved-pro-stredni-skoly
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/ucitelstvi-zakladu-spolecenskych-ved-pro-stredni-skoly
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ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE O DALŠÍ APROBAČNÍ PŘEDMĚT 
PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
Program je určen absolventům magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ 
k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět – Výtvarná výchova.

Požadavek k e-přihlášce: VŠ diplom a Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné 
zkoušky), příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, které je nutné vložit do přihlášky 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.

Výtvarná výchova na střední škole – způsobilosti vyučovat další předmět
Cena za 1 semestr: 9 500 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

IV. PROGRAMY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

PROGRAMY URČENÉ KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol pro přímou pedagogickou 
činnost ve školách a třídách zřízených pro žáky se SVP
Program je v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Je určen absolventům magisterského studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ, učitelství pro 2. stupeň ZŠ, 
učitelství na SŠ a vychovatelství.

Cílem programu je připravit učitele pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) 
na ZŠ a SŠ (hlavního i speciálního vzdělávacího proudu), pro speciálně pedagogickou činnost a pro 
podpůrnou práci nejen se žáky s SVP, ale i s pedagogy školy, kteří žáky se SVP vyučují.

Požadavek k e-přihlášce: VŠ diplom a Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné 
zkoušky), příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, které je nutné vložit do přihlášky 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.

Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/vytvarna-vychova-na-stredni-skole
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/specialni-pedagogika-pro-ucitele-zakladnich-a-strednich-skol-pro-primou-pedagogickou-cinnost-ve-skolach-a-tridach-zrizenych-pro-zaky-se-svp
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/specialni-pedagogika-pro-ucitele-zakladnich-a-strednich-skol-pro-primou-pedagogickou-cinnost-ve-skolach-a-tridach-zrizenych-pro-zaky-se-svp
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Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace podle § 6a odst. 1 písm. b) vyhl. 
č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace speciálního pedagoga) a Studium v oblasti 
speciálně pedagogických věd podle § 2 vyhl. č. 317/2005 Sb. (k získání kvalifikace 
učitele dětí a žáků se SVP)
Program je určen absolventům magisterského studia v oborech učitelství pro mateřské školy, učitelství 
pro 1. stupeň ZŠ, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na SŠ. Jeho 
absolventi získají kvalifikaci učitele dětí nebo žáků ve třídě nebo ve škole zřízené pro děti a žáky se SVP 
v souladu s již získanou kvalifikací a zároveň také kvalifikaci speciálního pedagoga podle § 18 zákona 
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Požadavek k e-přihlášce: VŠ diplom a Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné 
zkoušky), příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, které je nutné vložit do přihlášky 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.

Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášky: do 31. srpna 2022

PROGRAMY URČENÉ K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE
Programy jsou v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků podle § 6 odst. 1  písm. c) způsobilost 
vykonávat přímou speciálně pedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným 
druhem postižení.

Požadavek k e-přihlášce: VŠ diplom a Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné 
zkoušky), příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, které je nutné vložit do přihlášky 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.

Speciální pedagogika – specializace etopedie
Program je určen pro absolventy bakalářského nebo magisterského studia v oboru speciální pedagogika. 
Cílem studia je umožnit studentům doplnit si vzdělání ve speciální pedagogice specializaci etopedie. 
Dále získají nové poznatky z oblasti inkluzivního vzdělávání.

Cena za 1 semestr: 15 000 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022
UPOZORNĚNÍ: Součástí programu je předmět vyučovaný v anglickém jazyce. Nutná znalost anglického 
jazyka na úrovni B1.

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/doplnujici-studium-k-rozsireni-odborne-kvalifikace-a-studium-v-oblasti-specialne-pedagogickych-ved
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/doplnujici-studium-k-rozsireni-odborne-kvalifikace-a-studium-v-oblasti-specialne-pedagogickych-ved
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/doplnujici-studium-k-rozsireni-odborne-kvalifikace-a-studium-v-oblasti-specialne-pedagogickych-ved
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/doplnujici-studium-k-rozsireni-odborne-kvalifikace-a-studium-v-oblasti-specialne-pedagogickych-ved
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/specialni-pedagogika-specializace-etopedie
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Speciální pedagogika – specializace oftalmopedie
Program je určen pro absolventy bakalářského nebo magisterského studia v oboru speciální pedagogika. 
Cílem studia je umožnit studentům doplnit si vzdělání ve speciální pedagogice specializaci oftalmopedie. 
Dále získají nové poznatky z oblasti inkluzivního vzdělávání.

Cena za 1 semestr: 15 000 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022
UPOZORNĚNÍ: Součástí programu je předmět vyučovaný v anglickém jazyce. Nutná znalost anglického 
jazyka na úrovni B1.

Speciální pedagogika – specializace psychopedie
Program je určen pro absolventy bakalářského nebo magisterského studia v oboru speciální pedagogika. 
Cílem studia je umožnit studentům doplnit si vzdělání ve speciální pedagogice specializaci psychopedie. 
Dále získají nové poznatky z oblasti inkluzivního vzdělávání.

Cena za 1 semestr: 15 000 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022
UPOZORNĚNÍ: Součástí programu je předmět vyučovaný v anglickém jazyce. Nutná znalost anglického 
jazyka na úrovni B1.

Speciální pedagogika – specializace somatopedie
Program je určen pro absolventy bakalářského nebo magisterského studia v oboru speciální pedagogika. 
Cílem studia je umožnit studentům doplnit si vzdělání ve speciální pedagogice specializaci somatopedie. 
Dále získají nové poznatky z oblasti inkluzivního vzdělávání.

Cena za 1 semestr: 15 000 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022
UPOZORNĚNÍ: Součástí programu je předmět vyučovaný v anglickém jazyce. Nutná znalost anglického 
jazyka na úrovni B1.

Speciální pedagogika – specializace specifické poruchy učení
Program je určen pro absolventy magisterského studia v oboru speciální pedagogika. Cílem studia je 
umožnit studentům doplnit si vzdělání ve speciální pedagogice specializaci specifických poruch učení. 
Dále získají nové poznatky z oblasti inkluzivního vzdělávání.

Cena za 1 semestr: 15 000 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/specialni-pedagogika-specializace-oftalmopedie
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/specialni-pedagogika-specializace-psychopedie
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/specialni-pedagogika-specializace-somatopedie
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/specialni-pedagogika-specializace-specificke-poruchy-uceni
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Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022
UPOZORNĚNÍ: Součástí programu je předmět vyučovaný v anglickém jazyce. Nutná znalost anglického 
jazyka na úrovni B1.

Speciální pedagogika – specializace souběžné postižení více vadami
Program je určen pro absolventy magisterského studia v oboru speciální pedagogika. Cílem studia je 
umožnit studentům doplnit si vzdělání ve speciální pedagogice specializaci souběžné postižení více 
vadami. Dále získají nové poznatky z oblasti inkluzivního vzdělávání.

Cena za 1 semestr: 15 000 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022
UPOZORNĚNÍ: Součástí programu je předmět vyučovaný v anglickém jazyce. Nutná znalost anglického 
jazyka na úrovni B1.

V.  PROGRAMY KE SPLNĚNÍ DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH 
PŘEDPOKLADŮ

Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů 
Program je určen pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo 
magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 
písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů s alespoň 
2letou pedagogickou praxí.

Program je určen učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovených § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky 
č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 
pedagogických pracovníků, kteří jsou nebo chtějí být ve škole na pozici školního metodika prevence.

Cílem je získání vědomostí a dovedností projevujících se ve schopnostech aplikace pedagogiky 
a psychologie, adiktologie a poznatků ze současných výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích 
jevů. V konkrétní rovině pak získání kompetencí v oblasti metodické, koordinační, informační 
a poradenské činnosti v oblasti prevence sociálního a morálního rozvoje žáků.

Požadavek k e-přihlášce: potvrzení o délce pedagogické praxe, VŠ diplom (příp. i doklad o učitelské 
způsobilosti) a Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky), 
příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce je nutné vložit do přihlášky 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.

Cena za 1 semestr: 6 500 Kč
Délka programu: 4 semestry
Garant programu: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 4
Maximální počet účastníků: 30
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/specialni-pedagogika-specializace-soubezne-postizeni-vice-vadami
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/studium-k-vykonu-specializovanych-cinnosti-prevence-socialne-patologickych-jevu
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Studium pro výchovné poradce
Program je určen učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovených § 8 vyhlášky č. 317/2005 
Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 
pedagogických pracovníků, kteří vykonávají nebo by chtěli vykonávat ve škole funkci výchovného 
poradce. Je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace 
pedagogiky a psychologie do výchovného poradenství.

Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium v učitelských oborech nebo 
magisterské studium v neučitelských oborech doplněné pedagogickou způsobilostí získanou na základě 
absolvování doplňkového pedagogického studia a minimálně 2letá pedagogická praxe.

Požadavek k e-přihlášce: potvrzení o délce pedagogické praxe, VŠ diplom (příp. i doklad o učitelské 
způsobilosti) a Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky), 
příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce je nutné vložit do přihlášky 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.

Cena za 1 semestr: 6 500 Kč
Délka programu: 4 semestry
Garanti programu:  Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 10
Maximální počet účastníků: 60
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních 
a komunikačních technologií
Program vychází z vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 
komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků upravené vyhláškou č. 412/2006 Sb.

Je určen učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele - metodika informačních a komunikačních 
technologií (dále ICT). Hlavním cílem je získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické 
působení v oblasti užití ICT ve vzdělávacím procesu a prohloubení a rozšíření kompetence účastníka 
k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, 
tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb. Vstupním 
požadavkem je ICT kompetence na úrovni pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti 
ve výuce.

Podmínky pro přijetí: minimálně 2letá pedagogická praxe učitele IT, ukončené vysokoškolské 
magisterské studium v učitelských oborech nebo magisterské studium v neučitelských oborech doplněné 
pedagogickou způsobilostí získanou na základě absolvování doplňkového pedagogického studia, ICT 
kompetence na úrovni pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti ve výuce.

Požadavek k e-přihlášce: potvrzení o délce pedagogické praxe, VŠ diplom (příp. i doklad o učitelské 
způsobilosti) a Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky), 
příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce je nutné vložit do přihlášky 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.

Cena za 1 semestr: 9 000 Kč
Délka programu: 3 semestry
Garant programu: Ing. Martin Dosedla, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 6
Maximální počet účastníků: 20
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/studium-pro-vychovne-poradce
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/studium-k-vykonu-specializovanych-cinnosti-koordinace-v-oblasti-informacnich-a-komunikacnich-technologii
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/studium-k-vykonu-specializovanych-cinnosti-koordinace-v-oblasti-informacnich-a-komunikacnich-technologii
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VI. OBORY APLIKOVANÉ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZY

Aplikovaná behaviorální analýza
Program je určen pro speciální pedagogy, psychology, učitele MŠ, učitele ZŠ, učitele SŠ, vychovatele, 
asistenty pedagoga a vedoucí pedagogické pracovníky. Je zaměřen na osvojení si teoretických základů 
behaviorismu, aplikované behaviorální analýzy a aplikaci jejich principů v pedagogické nebo terapeutické 
praxi. Zabývá se zejména behaviorálními principy učení, rozvojem nových dovedností a intervencemi 
u problémového chování.

Součástí programu je odborná praxe pod supervizí profesionálního behaviorálního analytika v rozsahu 
80 hodin. Praxi si účastníci programu zajišťují a hradí samostatně. PdF MU praxi ani supervizi nezajišťuje 
a nehradí. Náklady realizace praxe se obvykle pohybují mezi 5 000 a 15 000 Kč. Tyto náklady snáší 
účastníci programu a hradí je přímo poskytovateli praxe.

Část výuky je vedena anglicky mluvícími lektory. Je požadována znalost AJ minimálně na úrovni B2, 
která je nezbytná pro úspěšné absolvování programu a četbu odborné literatury v AJ. Úroveň znalosti AJ 
je nutné doložit mezinárodně uznávanou zkouškou (např. TOEFL na úrovni 87, IELTS na úrovni 5, FCE s 
hodnocením A, B nebo C, atp.) nebo Státní jazykovou zkouškou z AJ nebo Státní zkouškou ve studijních 
programech zaměřených na AJ. V případě, že zájemce nemá žádnou z uvedených zkoušek, musí dodat 
čestné prohlášení o znalosti AJ na úrovni B2.

Požadované doklady: VŠ diplom a Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné 
zkoušky), příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, nebo maturitní vysvědčení, příp. i osvědčení/
certifikát prokazující pedagogickou kvalifikaci, a doklad nebo čestné prohlášení o znalosti AJ na 
úrovni minimálně B2 je nutné vložit do přihlášky 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

Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka programu: 4 semestry
Garant programu: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Minimální počet účastníků: 10
Minimální počet účastníků: 20
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022
Poznámka: je požadována znalost anglického jazyka min. na úrovni B2

Behaviorální technik – akreditovaný kvalifikační kurz
Program je určen pro zájemce, kteří chtějí získat odbornou způsobilost k výkonu nelékařského 
zdravotnického povolání behaviorálního technika podle § 29a zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách 
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o nelékařských zdravotnických povoláních) a § 30a vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických 
pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Absolventi programu získají předpoklady pro široké uplatnění v oblasti zdravotnictví a mohou pracovat 
pod odborným dohledem behaviorálního analytika nebo asistenta behaviorálního analytika v různých 
zdravotnických zařízeních ambulantního i lůžkového charakteru zaměřených na poskytování zdravotní 
a rehabilitační péče osobám s neurovývojovými poruchami.

Účastníci programu absolvují teoretickou výuku a praktické vyučování v rozsahu stanoveném 
akreditovaným vzdělávacím programem, odbornou praxi vč. odborné praxe v akreditovaném zařízení 
(smluvním zdravotnickém zařízení) v rozsahu 80 hodin (40 hodin odborné praxe a 40 hodin odborné 

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/aplikovana-behavioralni-analyza
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/behavioralni-technik
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praxe v akreditovaném zařízení). Odbornou praxi a odbornou praxi v akreditovaném zařízení si účastníci 
zajišťují a hradí samostatně. Náklady realizace praxe se obvykle pohybují mezi 5 000 a 15 000 Kč. Tyto 
náklady snáší účastníci programu a hradí je přímo poskytovateli praxe.

Program je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické části.

Kurz je akreditován u Ministerstva zdravotnictví ČR.

Podmínky pro přijetí: ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, zdravotní způsobilost

Požadavek k e-přihlášce: maturitní vysvědčení a potvrzení o zdravotní způsobilosti (formulář ke stažení 
ZDE) je nutné vložit do přihlášky ve formě elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou 
konverzí, nebo ve formě skenu doplněného naskenovaným ručně nebo jinak zaručeně podepsaným 
čestným prohlášením ohledně pravosti daného dokladu.

Přijímací řízení  je výběrové na základě doložených materiálů. Maximální počet účastníků je 
30. Upozorňujeme, že přijato bude prvních 30 zájemců, kterým bude potvrzena e-přihláška. Přihláška 
bude potvrzena jen těm, kteří budou splňovat podmínky pro přijetí, dodají všechny požadované 
dokumenty a uhradí manipulační poplatek.

Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka programu: 1 semestr
Garant programu: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Minimální počet účastníků: 15
Minimální počet účastníků: 30
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022
Poznámka: je požadována znalost anglického jazyka min. na úrovni B2

Behaviorální analytik – akreditovaný kvalifikační kurz
Program je určen pro psychology a neučitelské pedagogy (absolventy magisterského studia psychologie 
nebo neučitelské pedagogiky). Jeho absolvováním získají odbornou způsobilost k výkonu nelékařského 
zdravotnického povolání behaviorálního analytika podle § 21c zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách 
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o nelékařských zdravotnických povoláních) a § 22a vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických 
pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Absolventi programu získají předpoklady pro široké uplatnění v oblasti zdravotnictví a mohou pracovat 
v různých zdravotnických zařízeních ambulantního i lůžkového charakteru zaměřených na poskytování 
zdravotní a rehabilitační péče osobám s neurovývojovými poruchami.

Účastníci programu absolvují teoretickou výuku a praktické vyučování v rozsahu stanoveném 
akreditovaným vzdělávacím programem, odbornou praxi a odbornou praxi v akreditovaném zařízení 
(smluvním zdravotnickém zařízení) v rozsahu 1 600 hodin (1 500 hodin odborná praxe a 100 hodin 
odborná praxe v akreditovaném zařízení). Odbornou praxi a odbornou praxi v akreditovaném zařízení 
si účastníci zajišťují a hradí samostatně. Tyto náklady snáší účastníci programu a hradí je přímo 
poskytovateli praxe.

Část výuky je vedena anglicky mluvícími lektory. Z tohoto důvodu je požadována znalost anglického jazyka 
(dále AJ) minimálně na úrovni B2, která je nezbytná pro úspěšné absolvování programu a četbu odborné 
literatury v AJ. Úroveň znalosti AJ je nutné doložit mezinárodně uznávanou zkouškou (např. TOEFL na 
úrovni 87, IELTS na úrovni 5, FCE s hodnocením A, B nebo C atp.) nebo státní jazykovou zkouškou z AJ 
nebo státní zkouškou ve studijních programech zaměřených na AJ. V případě, že zájemce nemá žádnou 
z uvedených zkoušek, musí dodat čestné prohlášení o znalosti AJ na úrovni B2.

Program je ukončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické a teoretické části.

https://is.muni.cz/do/ped/CCV/prijimacky/Zdravotni_zpusobilost_AKKBT_-_revize_2021.pdf
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/behavioralni-analytik
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Kurz je akreditován u Ministerstva zdravotnictví ČR.

Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium psychologie nebo neučitelské 
pedagogiky, zdravotní způsobilost a znalost AJ na úrovni B2

Požadavek k  e-přihlášce: VŠ diplom, potvrzení o zdravotní způsobilosti (formulář ke stažení ZDE) 
a  doklad nebo čestné prohlášení o znalosti AJ na úrovni minimálně B2 je nutné vložit do přihlášky 
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.

Přijímací řízení je výběrové na základě doložených dokladů. Maximální celkový počet přijatých účastníků 
oboru je stanoven na 20. V případě většího počtu přihlášených bude kritériem přijímacího řízení čas 
uhrazení manipulačního poplatku v Obchodním centru MU (přijato bude prvních 20 zájemců s řádně 
uhrazeným manipulačním poplatkem). Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto 
termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.

Cena za 1 semestr: 12 000 Kč
Délka programu: 5 semestrů
Garant programu: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Minimální počet účastníků: 10
Minimální počet účastníků: 20
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022
Poznámka: je požadována znalost anglického jazyka min. na úrovni B2

VII. OSTATNÍ

Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným 
mateřským jazykem
Program je určen absolventům magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu 
český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ a slouží k prohloubení odborné kvalifikace podle § 10 vyhlášky 
č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 
pedagogických pracovníků. Cílem programu je posílení profesní kompetence pro výuku žáků-cizinců, 
resp. žáků s odlišným mateřským jazykem.

Uchazeči získají integrované znalosti a dovednosti vycházející z vědních oborů český jazyk a literatura 
s důrazem na disciplíny založené na postavení češtiny v rámci slovanských jazyků a jazykové situace 
v Evropě a z literárněvědných disciplín sledujících vývoj české literatury a její recepci v evropském 
a světovém kontextu. Didaktické disciplíny jsou zaměřeny především na metody a formy výuky žáků 
s odlišným mateřským jazykem, na analýzu vhodných učebních pomůcek a na vhodné způsoby testování 
a zkoušení žáků této cílové skupiny.

Program je uskutečňován v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 
a  o  změně některých zákonů a s vyhláškou č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacího 
předmětu český jazyk a literatura na 2. stupeň ZŠ

Požadavek k e-přihlášce: VŠ diplom a Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné 
zkoušky), příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce je nutné vložit do přihlášky buď ve formě 

https://is.muni.cz/do/ped/CCV/prijimacky/Zdravotni_zpusobilost_AKKBA.pdf
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/specifika-vyuky-ceskeho-jazyka-a-literatury-se-zamerenim-na-zaky-s-odlisnym-materskym-jazykem
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/specifika-vyuky-ceskeho-jazyka-a-literatury-se-zamerenim-na-zaky-s-odlisnym-materskym-jazykem
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elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí, nebo ve formě skenu doplněného 
naskenovaným ručně nebo jinak zaručeně podepsaným čestným prohlášením ohledně pravosti 
daného dokladu.

Cena za 1 semestr: 7 500 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

DPS Česky jazyk pro pedagogické pracovníky
Program je v souladu s § 4 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů. Cílem programu je doplnění jazykové kvalifikace pro pedagogické pracovníky, kteří 
získali pedagogickou 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.

Požadavek k e-přihlášce: VŠ diplom (příp. i doklad o učitelské kvalifikaci) a Diploma Supplement (pouze 
strana s předměty státní závěrečné zkoušky), příp. vysvědčení o státní závěrečné zkoušce je nutné vložit 
do přihlášky 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

Cena za 1 semestr: 5 000 Kč
Délka programu: 1 semestr
Garant: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
Vyučovací jazyk: český jazyk
Minimální počet účastníků: 1
Maximální počet účastníků: neomezeno
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2022

VIII. KRÁTKODOBÉ KURZY

Současnou nabídku hledejte na webových stránkách Centra celoživotního vzdělávání na adrese https://
www.ped.muni.cz/czv/nabidka-kurzu.

Kurzy realizované katedrami PdF MU jsou průběžně aktualizovány.

https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv/programy-czv/dps-cesky-jazyk-pro-pedagogicke-pracovniky
https://www.ped.muni.cz/czv/nabidka-kurzu
https://www.ped.muni.cz/czv/nabidka-kurzu
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IX. WEBOVÉ ODKAZY

FAKULTNÍ
Webová prezentace Centra celoživotního vzdělávání PdF MU  
https://www.ped.muni.cz/czv

Informace pro zájemce o celoživotní vzdělávání  
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv

Studijní katalogy (doporučené studijní plány oborů)  
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-ucastniky-czv/katalog-predmetu-pro-czv

Webová prezentace Pedagogické fakulty MU  
https://www.ped.muni.cz/

Facebook Centra celoživotního vzdělávání  
https://www.facebook.com/ccvpdfmubrno/

Facebook Ústřední knihovny Pedagogické fakulty  
www.facebook.com/knihovna.pedf

UNIVERZITNÍ
Webová prezentace Masarykovy univerzity  
www.muni.cz

E-přihláška ke studiu na MU  
http://is.muni.cz/prihlaska

Řád celoživotního vzdělávání MU  
https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/rad-celozivotniho-vzdelavani-mu

Zpravodajský portál MU (web o životě na univerzitě)  
www.online.muni.cz

https://www.ped.muni.cz/czv
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-zajemce-o-czv
https://www.ped.muni.cz/czv/pro-ucastniky-czv/katalog-predmetu-pro-czv
https://www.ped.muni.cz/



