
KVALIFIKAČNÍ STUDIA 2019

Číslo 

akce
Název akce Cena

Možno hradit 

ze šablon
Charakteristika kurzu Garant/lektor Určeno Termín Místo konání

OL/165

STUDIUM PEDAGOGIKY PRO 

ASISTENTY PEDAGOGA

Studium pedagogiky podle § 22 

odst. 1 písm. b) zákona č. 

563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. 

b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

6 500 Kč

80 hodin

Získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga v souladu se 

Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a 

vyhláškou č. 317/2005.

Absolvent se základním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu 

přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných 

výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové 

vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve 

školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči (+ 40 

hodin praxe = 120 hodinový kurz).

Absolvent se středním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu 

přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti 

nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole 

zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Mgr. Jitka Žlunková Zájemci o studium

22. - 24. 2.,

22. - 24. 3.,

12. – 14. 4.,

17. – 19. 5. 2019

Pá:14,00-18,00

So:8,00-17,00 

Ne:8,00-11,30

Gymnázium, Olomouc-Hejčín

OL/140

STUDIUM PEDAGOGIKY podle § 

22 odst. 1 

písm. a)zákona č.563/2004 Sb. a 

§ 3 vyhlášky č.317/2005 Sb.

9 500 Kč

120 hodin

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, 

didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné 

kvalifikace pedagogického pracovníka. 

Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní 

absolventům kvalifikovaný výkon 

pedagogické praxe.

PhDr. Eleonora Smékalová, 

Ph.D.,

Mgr. Dagmar Pitnerová, 

Ph.D.

Zájemci o studium, kteří po absolvování studia 

mohou působit jako: učitelé odborných 

předmětů středních škol, učitelé praktického 

vyučování a odborných praxí vyšších odborných 

škol, učitelé uměleckých odborných předmětů v 

ZUŠ, středních odborných školách a 

konzervatořích a učitelé jazykových škol s 

právem jazykové zkoušky.

25. -27. 1.,

22. - 24. 2.,

22. - 24. 3.,

12. – 14. 4.,

17. – 19. 5.,

14. – 16. 6. 2019

Pá:14,00-18,00

So:8,00-17,00

Ne:8,00-12,00

Datum závěrečné zkoušky 

bude upřesněno.

Gymnázium, Olomouc-Hejčín

OL/71
STUDIUM PRO ŘEDITELE škol a 

školských zařízení
8 500 Kč

Hodinová dotace činí 105 vyučovacích hodin přímé výuky a 

třídenní stáž v rozsahu 15 hodin na vytipovaných školách, 

celkem tedy 120 vyučovacích hodin podle § 5 odst. 2 zákona č. 

563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

Přihlášky, prosím, zasílejte na adresu: 

nadezda.kocourkova01@upol.cz

PhDr. Mgr. Monika 

Puškinová, Ph.D.,

Ing. Jan Romaněnko,

Mgr. Michal Šmucr

Ředitelé škol a školských zařízení, aspiranti na 

tuto funkci.

24. – 26. 1. 2019

21. – 23. 2. 2019

21. – 23. 3. 2019

11. - 13. 4. 2019

Čt, Pá a So

vždy

9,00-17,00

Gymnázium, Olomouc-Hejčín

Pozn. Připravujeme letní kurz pro asistenty pedagoga 2019 v Olomouci.

Přihlášky posílejte na adresu: hana.blazkova@upol.cz, není-li uvedeno jinak – formulář přihlášky a aktualizované informace k seminářům naleznete na www.ccv.upol.cz v sekci DVPP.

Informace k realizovaným seminářům poskytuje MgA. Hana Blažková – tel.: 777 367 761.

Akce jsou akreditovány MŠMT ČR.

OLOMOUC

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

www.ccv.upol.cz



KVALIFIKAČNÍ STUDIA 2019

Číslo 

akce
Název akce Cena

Možno hradit 

ze šablon
Charakteristika kurzu Garant/lektor Určeno Termín Místo konání

PR/107

STUDIUM PEDAGOGIKY PRO 

ASISTENTY PEDAGOGA

Studium pedagogiky podle § 22 

odst. 1 písm. b) zákona č. 

563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. 

b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

6 500 Kč

80 hodin

Získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga v souladu se 

Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a 

vyhláškou č. 317/2005.

Absolvent se základním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu 

přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných 

výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové 

vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve 

školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.

Absolvent se středním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu 

přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti 

nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole 

zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

Mgr. Jitka Žlunková zájemci o studium

8. – 10. 3. 2019

5. – 7. 4. 2019

3. - 5. 5. 2019

24. – 26.5. 2019

Pá:14,00-19,00

So:8,00-17,00

Ne:8,00-11,30

ZŠ B. Němcové 16 Přerov

Číslo 

akce
Název akce Cena

Možno hradit 

ze šablon
Charakteristika kurzu Garant/lektor Určeno Termín Místo konání

JE/86

STUDIUM PEDAGOGIKY PRO 

ASISTENTY PEDAGOGA

Studium pedagogiky podle § 22 

odst. 1 písm. b) zákona č. 

563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. 

b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

6 500 Kč

80 hodin (+ 40h praxe = možnost absolvovat 120h kurz) 

Získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga v souladu se 

Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a 

vyhláškou č. 317/2005.

Absolvent se základním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu 

přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných 

výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové 

vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve 

školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči (+ 40 

hodin praxe = 120 hodinový kurz).

Absolvent se středním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu 

přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti 

nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole 

zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

PhDr. et Mgr. Zdeněk 

Pochyla
zájemci o studium

8. – 10. 2. 2019;                                                     

1. – 3. 3. 2019;                                             

29. – 31. 3. 2019;                                 

26. – 28. 4. 2019 

Pá: 16:00-20:00,

So: 8:00-17:00, 

Ne: 8:00-12:00

ZŠ Jeseník, ul. B Němcové

PŘEROV

Přihlášky posílejte (přílohou e-mailu – dokument Word) na adresu: marika.kopecna@upol.cz – formulář přihlášky a aktualizované informace k seminářům naleznete na www.ccv.upol.cz v sekci DVPP. Počet 

přihlášených často rozhoduje o uskutečnění akce. Informace o změnách jsou uvedené vždy na www stránkách u konkrétní akce.

Informace k realizovaným seminářům poskytuje Mgr. Marika Kopečná – tel.: 777 367 694.

Akce jsou akreditovány MŠMT ČR.

JESENÍK

Přihlášky posílejte (přílohou e-mailu – dokument Word) na adresu: ivana.jakubikova@upol.cz do 14. 9. 2018– formulář přihlášky a aktualizované informace k seminářům naleznete na www.ccv.upol.cz v sekci DVPP. 

Počet přihlášených často rozhoduje o uskutečnění akce. Informace o změnách jsou uvedené vždy na www stránkách u konkrétní akce.

Informace k realizovaným seminářům poskytuje Mgr. Ivana Jakubíková – tel.: 777 367 695.

Akce jsou akreditovány MŠMT ČR.

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

www.ccv.upol.cz



KVALIFIKAČNÍ STUDIA 2019

Číslo 

akce
Název akce Cena

Možno hradit 

ze šablon
Charakteristika kurzu Garant/lektor Určeno Termín Místo konání

PV/24

STUDIUM PEDAGOGIKY PRO 

ASISTENTY PEDAGOGA

Studium pedagogiky podle § 22 

odst. 1 písm. b) zákona č. 

563/2004 Sb. a § 3 odst. 2 písm. 

b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

6 500 Kč

80 hodin 

Získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga v souladu se 

Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a 

vyhláškou č. 317/2005.

Absolvent se základním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu 

přímé pedagogické činnosti spočívající v pomocných 

výchovných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zájmové 

vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve 

školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči (+ 40 

hodin praxe = 120 hodinový kurz).

Absolvent se středním vzděláním získá kvalifikaci k výkonu 

přímé pedagogické činnosti ve třídě, ve které se vzdělávají děti 

nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo ve škole 

zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální integrace.

PhDr. et Mgr. Zdeněk 

Pochyla
zájemci o studium

15. - 17. 2. 2019

15. - 17. 3. 2019 

  5. – 7. 4. 2019

  3. -  5. 5. 2019

Pá:14,00-19,00

So:8,00-17,00 

Ne:8,00-11,30

Švehlova SŠ polytechnická 

Prostějov

PROSTĚJOV

Přihlášky posílejte (přílohou e-mailu – dokument Word) na adresu: nadezda.kocourkova01@upol.cz. – formulář přihlášky a aktualizované informace k seminářům naleznete na www.ccv.upol.cz v sekci DVPP. Počet 

přihlášených často rozhoduje o uskutečnění akce. Informace o změnách jsou uvedené vždy na www stránkách u konkrétní akce.

Informace k realizovaným seminářům poskytuje Mgr. Naděžda Kocourková – tel.: 731 680 370.

Akce jsou akreditovány MŠMT ČR.

Podmínky účasti: 

Přihlášky jsou závazné, počet přihlášených často rozhoduje o uskutečnění akce. Přijetí přihlášky potvrzujeme, týden před konáním akce dostanete pozvánku formou e-mailu, kontaktovat Vás budeme i v případě změny 

nebo zrušení akce.  

Zrušení účasti: 

Závaznou přihlášku lze zrušit pouze písemně prostřednictvím e-mailové adresy příslušné metodické pracovnice DVPP:

a) nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením projektu – bez stornovacího poplatku, 

b) nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením projektu – účtujeme stornovací poplatek ve výši 50% z celkové částky, 

c) kratší doba – účtujeme stornovací poplatek ve výši 100% částky. 

Děkujeme za pochopení.

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

www.ccv.upol.cz


