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CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, MASARYKOVA UNIVERZITA

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 CŽV 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:
→ e-mail: ccv@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
→ e-mail: daskova@ped.muni.cz
Proděkan pro studium: 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

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
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→ 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 2019 jsou uvedeny na http://www.ped.muni.cz/celozivotnivzdelavani/pro-zajemce-o-czv a v elektronické přihlášce na www.is.muni.cz/prihlaska.

Termín podání přihlášky:
1. 3. 2019 – 31. 7. 2019 (e-přihlášek pro obory „anglický jazyk“, „matematika“).
1. 3. 2019 – 31. 8. 2019 (e-přihlášek pro všechny ostatní obory)
Typ přihlášky: pouze elektronická přihláška (dále e-přihláška). Po založení e-přihlášky si uchazeč
vytiskne Průvodku, kterou zašle spolu s ostatními požadovanými materiály (viz informace u jednotlivých
oborů) na adresu: Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno. Po založení
e-přihlášky je dále nutné provést objednávku a platbu tzv. manipulačního poplatku.
Manipulační poplatek za e-přihlášku činí 600 Kč. Objednávka a úhrada poplatku musí být provedena
prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU, odkaz na něj je přímo u 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 zaslaných dokumentů, kromě programů zaměřených na anglický
jazyk, pro které je stanoven písemný přijímací test. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem
výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky nebo maturitního vysvědčení.

OBOROVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

→ pouze u oborů Anglický jazyk (písemný test 28. 8. 2019 v 11.00 hodin, PdF MU Brno).
Upozornění: PdF nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek u uvedených oborů.
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II. ROZŠIŘUJÍCÍ PROGRAMY
ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE
O DALŠÍ APROBAČNÍ PŘEDMĚT (DAP) 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Program je určen absolventům magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ, učitelství všeobecně
vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy
(SŠ) k rozšíření o další aprobační předmět 2. stupně ZŠ.
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky).

DAP Český jazyk a literatura pro základní školy
Cena za 1 semestr: 7 000 Kč
Délka programu: 5 semestrů
Garant programu: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., kolarova@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 10
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

DAP Fyzika pro základní školy
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., sladek@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

DAP Chemie pro základní školy
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr., cidlova@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

DAP Informatika pro základní školy
Cena za 1 semestr: 12 000 Kč
Délka programu: 4 semestry
Garant programu: doc. Ing. Jiří Hrbáček, Ph.D, hrbacek@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 6
Maximální počet účastníků: 20
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

DAP Matematika pro základní školy
Cena za 1 semestr: 7 000 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc., beranek@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 8
Maximální počet účastníků: 30
Termín podání přihlášek: do 31. července 2019
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DAP Německý jazyk a literatura pro základní školy
Cena za 1 semestr: 7 000 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., janikova@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

DAP Občanská výchova pro základní školy
Cena za 1 semestr: 4 200 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc., novak@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

DAP Přírodopis pro základní školy
Cena za 1 semestr: 6 500 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Minimální počet účastníků: 7
Garant programu: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc., rychnovsky@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

DAP Výchova ke zdraví pro základní školy
Cena za 1 semestr: 6 000 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., muzik@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 5
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

DAP Zeměpis pro základní školy
Cena za 1 semestr: 6 000 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc., hofmann@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 3
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE
O DALŠÍ APROBAČNÍ PŘEDMĚT (DAP) 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Program je určen absolventům magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
2. stupně ZŠ k rozšíření o další aprobační předmět 2. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích
předmětů pro SŠ.
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky).

Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., hanusova@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: 31. 7. 2019
Další podmínky: písemná přijímací zkouška z anglického jazyka (28. 8. 2019 v 11.00 hodin)
http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani
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Učitelství dějepisu pro základní školy
Cena za 1 semestr: 5 000 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., mihola@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Cena za 1 semestr: 6 000 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D., korycankova@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

Učitelství výtvarné výchovy na 2. stupni ZŠ
Cena za 1 semestr: 7 500 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu:
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., babyradova@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

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: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky).

Učitelství Výtvarné výchovy na SŠ
Cena za 1 semestr: 7 500 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu:
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., babyradova@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE
NA JINÝ DRUH ŠKOLY (PRO STŘEDNÍ ŠKOLY)
Program je určen pro absolventy magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů
2. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace příslušného oboru na učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ.
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky).

Učitelství anglického jazyka pro střední školy
Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., hanusova@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: 31. července 2019
Další podmínky: písemná přijímací zkouška z anglického jazyka (28. 8. 2019 v 11.00 hodin)
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Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: Mgr. Ester Nováková, Ph.D., ester.novakova@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 10
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

Učitelství francouzského jazyka pro střední školy
Cena za 1 semestr: 6 500 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D., bakesova@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 8
Maximální počet účastníků: 25
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

Hudební výchova pro střední školy
Cena za 1 semestr: 6 500 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: prof. Michal Košut, Ph.D., kosut@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 4
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

Učitelství německého jazyka pro střední školy
Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., janikova@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

Učitelství ruského jazyka pro střední školy
Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D., korycankova@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

Výtvarná výchova pro SŠ – rozšíření učitelské kvalifikace na jiný druh školy
Cena za 1 semestr: 7 500 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu:
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., babyradova@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

Základy společenských věd pro střední školy
Cena za 1 semestr: 6 900 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr., jemelka@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019
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ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE NA JINÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Program je určen pro absolventy magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace
učitelství příslušného oboru pro 2. stupeň ZŠ.
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky).

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ – obor výtvarná výchova
Cena za 1 semestr: 7 500 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu:
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., babyradova@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

ZS1 Český jazyk a literatura pro ZŠ
Cena za 1 semestr: 7 000 Kč
Délka programu: 4 semestry
Garant programu: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., kolarova@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 10
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

ZS1 Matematika pro ZŠ
Cena za 1 semestr: 7 000 Kč
Délka programu: 4 semestry
Garant programu: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc., beranek@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 8
Maximální počet účastníků: 30
Termín podání přihlášek: do 31. července 2019

ZS1 Německý jazyk a literatura pro ZŠ
Cena za 1 semestr: 7 000 Kč
Délka programu: 4 semestry
Garant programu: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., janikova@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE
JAZYKOVÉ SPECIALIZACE 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (ZŠ)
Program je v souladu je určen pro absolventy magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ k rozšíření
odborné kvalifikace pro výuku cizího jazyka na 1. stupni ZŠ. Obor se nabízí pouze 1x za 2 roky.
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky).

Učitelství anglického jazyka pro 1. stupeň základní školy
Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka: 4 semestry
Termín podání přihlášek: do 31. července 2019
Další podmínky: písemná přijímací zkouška z anglického jazyka (28. 8. 2019 v 11.00 hodin)
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ROZŠIŘUJÍCÍ PROGRAM SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
Program je určen pro absolventy magisterského studia učitelství k rozšíření původní kvalifikace učitele
o odbornou kvalifikaci k výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky).

Speciální pedagogika
Cena za 1 semestr: 5 000 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., opatrilova@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

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,
oborových didaktik vedoucích k získání kompetencí k výchově a vzdělávání dětí v mateřských školách.
Absolventi získají kvalifikaci pro výuku v mateřské škole.
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky).

Učitelství pro mateřské školy
Cena za 1 semestr: 12 000 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: PhDr. Zora Syslová, Ph.D., syslova@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

III. DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY
DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY SŠ
Pedagog volného času
Program je určen pro absolventy středních škol. 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. 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.
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení.

http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani

strana 9

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, MASARYKOVA UNIVERZITA
Cena za 1 semestr: 6 900 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., gulova@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 40
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

Doplňující studium speciální pedagogiky pro SŠ pedagogické pracovníky
Cílem programu je příprava absolventů pro přímou práci s dětmi/žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami ve školách a školských zařízeních.
Osvědčení o absolvování programu mohou získat pouze uchazeči s předchozím pedagogickým
vzděláním. Uchazeči bez předchozího pedagogického vzdělání obdrží po jeho absolvování pouze výpis
absolvovaných předmětů.
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení.
Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka programu: 4 semestry
Garant programu: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., opatrilova@ped.muni.cz.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

Vychovatelství
Program je určen pro absolventy středních škol. 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: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení.
Cena za 1 semestr: 6 900 Kč
Délka programu: 3 semestry
Garant programu: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., gulova@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 5
Maximální počet účastníků: 40
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY VŠ
Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky
Program je určen zejména pro ty uchazeče, kteří působí na pozici speciálního pedagoga v pedagogickopsychologických poradenských službách (PPP, SPC, SVP) a nesplňují požadavky dle § 6a odst. 1 písm.
b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Program je v rozsahu 350
hodin a je určen absolventům magisterských studijních oborů Pedagogika, Učitelství pro MŠ, Učitelství
pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ
a Vychovatelství. Absolvent získá kvalifikaci speciálního pedagoga.
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky).

strana 10

http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, PEDAGOGICKÁ FAKULTA, MASARYKOVA UNIVERZITA
Cena za 1 semestr: 5 000 Kč
Délka programu: 6 semestrů
Garant programu: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D., opatrilova@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

Učitel odborných předmětů na středních školách
Program je určen pro uchazeče s neučitelským vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném magisterském studijním programu, zejména oborů ekonomických, technických věd
a technologií. Cílem programu je doplnění učitelské kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ.
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky).
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč
Délka programu: 3 semestry
Garant programu: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D., sibor@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

DPS Fyzika pro ZŠ
Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických
a didaktických disciplín pro získání učitelské kvalifikace v oboru fyzika. Program je určen pro absolventy
magisterských studií odborná fyzika (Mgr. Ing.) – přírodovědecké fakulty, strojní, stavební nebo
elektrotechnické fakulty. Cílem programu je doplnění kvalifikace učitele fyziky pro 2. stupeň ZŠ.
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky).
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč
Délka: 3 semestry
Garant programu: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D., sibor@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

DPS Chemie pro ZŠ
Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků z pedagogických
a didaktických disciplín pro získání učitelské kvalifikace v oboru chemie. Program je určen pro absolventy
magisterských studií odborná chemie (Mgr. Ing.) – přírodovědecké fakulty, chemické a chemickotechnologické fakulty, potravinářské fakulty, farmaceutické fakulty. Cílem programu je doplnění kvalifikace
učitele chemie pro 2. stupeň ZŠ.
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky).
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč
Délka programu: 3 semestry
Garant programu: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D., sibor@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019
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IV. STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE
Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii
Program je určen pro absolventy magisterského studia oboru speciální pedagogika nebo psychologie.
Studium je zaměřeno na rozšíření znalostí a praktických dovedností v oborech spadajících do speciální
výtvarné výchovy, speciální pedagogiky, psychologie, psychoterapie a dále také do jednotlivých
expresivně zaměřených uměleckých aktivit pedagogickým a sociálně výchovným rozměrem.
Výuka probíhá v blocích 1x za měsíc (vždy sobota a neděle).
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky).
Cena za 1 semestr: 7 500 Kč
Délka programu: 4 semestry
Garant programu:
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D., babyradova@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 35
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným
mateřským jazykem
Cílem programu je prohloubení odborné kvalifikace učitelů českého jazyka a literatury na II. stupni ZŠ
a odpovídajícím stupni víceletých gymnázií, konkrétně posílení jeho profesní kompetence pro výuku
žáků-cizinců, respektive žáků s odlišným mateřským jazykem.
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky).
Cena za 1 semestr: 7 500 Kč
Délka programu: 2 semestry
Garant programu: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., subrtova@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 10
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

V. STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ
Prevence sociálně patologických jevů
Studium k výkonu specializovaných činností v rozsahu 250 hodin přímé i nepřímé výuky je stanovené
dle § 9 odst. (1) písm. c vyhlášky č. 317/2005. Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro ty, kteří jsou nebo
budou na pozici školního metodika prevence ve škole.
Studium je určeno 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. s alespoň dvouletou pedagogickou praxí. Druh aprobace není
rozhodující.
Požadavek k e-přihlášce: potvrzení o délce pedagogické praxe, úředně ověřená kopie VŠ diplomu
(příp. i dokladu o pedagogické způsobilosti) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma
Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky).
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Cena za 1 semestr: 6 000 Kč
Délka programu: 4 semestry
Garant programu: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D., kohoutekt@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 10
Maximální počet účastníků: 30
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

ICT koordinátor
Program vychází z vyhlášky č. 317/2005 Sb. upravené vyhláškou č. 412/2006 Sb. Je určen učitelům,
kteří chtějí vykonávat funkci učitele – metodika informačních a komunikačních technologií (dále ICT).
Hlavním cílem vzdělávání je prohloubit a rozšířit 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. Absolvent získá kvalifikaci ke koordinaci v oblasti
ICT. Získá kompetence umožňující kvalifikované metodické působení v oblasti užití ICT ve vzdělávacím
procesu. Vstupním požadavkem je ICT kompetence na úrovni pokročilého využití počítače v rámci
vlastní odbornosti ve výuce.
Podmínky pro přijetí: minimálně dvouletá 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, úředně ověřená kopie VŠ diplomu
(příp. i dokladu o učitelské kvalifikaci) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement
(pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
Cena za 1 semestr: 8 000 Kč
Délka programu: 3 semestry
Garant programu: Ing. Martin Dosedla, Ph.D., dosedla@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 8
Maximální počet účastníků: 20
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

VI. S
 TUDIUM KE SPLNĚNÍ
DALŠÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
Studium pro výchovné poradce
Program je určen učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovených vyhláškou č. 317/2005
Sb., § 8, kteří vykonávají (nebo by chtěli vykonávat) funkci výchovného poradce ve škole. Program je
určen pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy jiných
než učitelských oborů, kteří získali pedagogickou způsobilost na základě absolvování doplňkového
pedagogického studia s min. dvouletou pedagogickou praxí. Studijní program je zaměřen na získání
vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie
do výchovného poradenství.
Požadavek k e-přihlášce: potvrzení o délce pedagogické praxe, úředně ověřená kopie VŠ diplomu
(příp. i dokladu o pedagogické způsobilosti) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma
Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky).
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Cena za 1 semestr: 6 000 Kč
Délka programu: 4 semestry
Garant programu: PhDr. Jan Beran, Ph.D., beran@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 20
Maximální počet účastníků: 60
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
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. Jedná
se o studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti
pedagogických věd.
Program je určen pro absolventy magisterských odborných studií (Mgr., Ing. – včetně absolventů
lingvistických nebo uměleckých oborů) v oborech, které odpovídají charakteru vzdělávacích nebo
odborných předmětů ZŠ, ZUŠ, konzervatoří nebo SŠ, a to matematika, výtvarná výchova, geografie,
český jazyk, anglický jazyk, biologie, dějepis, německý jazyk, hudební výchova (požadavkem je
předchozí absolvování praktických disciplín, např. hra na nástroj nebo hlasová výchova), technická
a informační výchova, francouzský jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví, ruský jazyk.
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,
ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
Cena za 1 semestr: 7 500 Kč
Délka programu: 3 semestry
Garant programu: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., lojdova@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 5
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

VII. STUDIUM PRO ASISTENTY PEDAGOGA
Asistent pedagoga
Program nabízí odbornou kvalifikaci asistenta pedagoga a je zakončen závěrečnou zkouškou z předmětů
pedagogika, psychologie, z reflexe pedagogické praxe a z obhajoby závěrečné práce. Absolventi
tohoto kurzu získají osvědčení o pedagogické způsobilosti, které je opravňuje k pedagogické činnosti
související s oblastmi působení asistenta pedagoga.
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení.
Cena za 1 semestr: 6 700 Kč
Délka programu: 1 semestr
Garant programu: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková, sedlakova@ped.muni.cz
Minimální počet účastníků: 10
Maximální počet účastníků: 40
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019 (podzimní semestr 2019), od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020
(jarní semestr 2020)
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VIII. P
 ROGRAMY PODLE AKREDITOVANÝCH
BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ
OVP Učitelství praktického vyučování
Program je určen pro uchazeče, kteří absolvovali střední vzdělání s maturitou – obory se zaměřením
na obchod a služby, technické obory, obory zaměřené na zdravotnictví, pečovatelské a sociální služby
nebo obory zaměřené na dopravní výchovu, učitelé autoškol, pracovníci v dopravní výchově nebo státní
správě pro dopravu. Program je vhodný i pro absolventy VOŠ. Program není určen pro absolventy
klasických gymnázií.
Přijímací řízení je výběrové. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení
průměrná známka z maturitního vysvědčení. Přílohou k průvodce e-přihlášky je úředně ověřená kopie
příslušného dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení ze SŠ, doklad o absolutoriu VOŠ).
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč
Délka programu: 4 semestry
Garant programu: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., sladek@ped.muni.cz
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2019

IX. KRÁTKODOBÉ KURZY
Současnou nabídku hledejte na webových stránkách Centra celoživotního vzdělávání na adrese
http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy-czv.
Kurzy realizované katedrami PdF MU jsou průběžně aktualizovány.

http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani
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X. WEBOVÉ ODKAZY
FAKULTNÍ

Webová prezentace Centra celoživotního vzdělávání
http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani
Informace pro uchazeče o studium na fakultním webu
http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv
Studijní katalogy (doporučené studijní plány oborů)
http://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/pro-ucastniky-czv/katalog-predmetu-czv
Virtuální prohlídka Pedagogické fakulty
www.ped.muni.cz/kontakt/virtualni-prohlidky
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
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