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Centrum celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty 
Univerzity Palackého v  Olomouci  je vzdělávací institucí 
akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
a poskytuje další vzdělávání pedagogickým i nepedagogickým 
pracovníkům všech typů škol, školských i výchovných zařízení a ostatním 
zájemcům i institucím, které nabídka programů CŽV zaujala.

CCV PdF UP v Olomouci navazuje na bohatou historii přípravy 
učitelů v Olomouci a tvořivě ji dále rozvíjí po profesní stránce 
v duchu moderních evropských vzdělávacích trendů. Pedagogická 
fakulta prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání nabízí různé 
vzdělávací programy poskytující rekvalifikace a odborné kurzy, stejně 
jako programy celoživotního vzdělávání.  Programy a kurzy celoživotního 
vzdělávání jsou důležitou součástí osobnostního rozvoje všech 
zaměstnanců, ale i rozvoje všech subjektů, které při své personální 
činností respektují zásady řízení lidských zdrojů - personálního 
managementu. CCV PdF UP je od června 2014 členem Asociace institucí 
vzdělávání dospělých (AIVD). Ve spolupráci s ostatními katedrami PdF UP 
v Olomouci pravidelně realizuje přípravné kurzy na příjímací zkoušky.

V roce 2013 Centrum celoživotního vzdělávání pedagogické fakulty 
získalo mezinárodní certifikát kvality ISO 9001. Tyto normy kvality 
jsou celosvětově uznávaným 
standardem v oblasti služeb 
a získaný certifikát deklaruje, 
že služby jeho držitele jsou 
na potřebné úrovni. Centrum 
celoživotního vzdělávání PdF UP 
v Olomouci se na certifikaci podle 
normy ČSN EN ISO 9001:2009 
připravovalo od poloviny roku 2012 
a úspěšně jí prošlo v lednu 2013. 
Certifikát byl získán po auditu 
u prestižního certifikačního orgánu TÜV SÜD Czech s.r.o., která je 
součástí mezinárodní skupiny TÜV SÜD Group. Získaný certifikát je 
dokladem o úspěšném absolvování celého certifikačního procesu. 
Deklaruje, že jeho držitel umí udržet své služby na potřebné úrovni, 

s garancí realizace v maximální kvalitě, s vysokou spolehlivostí a velkou 
mírou komplexnosti. Předmětem certifikace Centra celoživotního 
vzdělávání PdF UP v Olomouci jsou: vzdělávání, poskytování vzdělávání 
(vzdělávací programy, kurzy, rekvalifikace, workshopy, semináře, 
e-learning), poradenská činnost. Certifikace systému managementu 
kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 je potvrzení vysoké úrovně služeb, 
které Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP dlouhodobě nabízí, 
a je důležitým předpokladem pro jeho další úspěšnou činnost. Hlavní 
přínos v implementaci normy ČSN EN ISO 9001:2009 je spatřován 
v transparentnosti procesů, kladení důrazu na neustálé zlepšování, 
zvýšení spokojenosti účastníků vzdělávání a participujících organizací, 
zvýšení prestiže na trhu a posílení důvěryhodnosti.

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci si uvědomuje 
důležitost celoživotního vzdělávání a učení, a to v každém věku 
života jednice, proto každoročně kromě své vzdělávací a poradenské 
činnosti také finančně podporuje organizace a projekty, které vedou 
ke vzdělávání jedince v různých oblastech. Již druhým rokem Centrum 
podporuje a finančně se spolupodílí na projektu KIVA. Kiva Microfunds 
je nezisková organizace, která umožňuje poskytovat finanční půjčky 
přes internet lidem v  rozvíjejících se zemích. Usiluje o maximální 
průhlednost financování a nechává na samotných donátorech, koho 
a jakou částkou podpoří. Po jejím splacení se finanční částka opětovně 
vkládá na podporu dalších záměrů s cílem přispět ke zlepšení životní 
úrovně lidí v rozvíjejících se zemích. 

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci podporuje už 
čtvrtým rokem i Zoologickou zahradu Olomouc. Přispívá tak na chov 
a výživu vzácných a ohrožených druhů zvířat s ohledem na zachování 
těchto druhů pro poznání dalších generací dětí. Dále Centrum podporuje 
i Dětský domov v Janovicích u Rýmařova, kde již třetím rokem pomáhá 
rozvíjet kreativitu dětí, a to pravidelným předvánočním darem ve 
formě výtvarných pomůcek a edukačních materiálů. V neposlední řadě 
je Centrum spoluorganizátorem různých akcí a konferencí probíhajících 
na Pedagogické fakultě, například tradiční akce Den zdraví nebo 
Vánoce a zdraví, které přispívají k odborné diskuzi mezi akademiky, 
studenty a učiteli z praxe.
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DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM
ZAMĚŘENÉ NA PŘÍPRAVU UČITELŮ 2. STUPNĚ ZŠ A SŠ

studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd

Pracoviště garantující progr. CŽV 
odborně Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D.

Manager doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D.

Akreditace Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. st. základní školy a střední školy: 15636/2015-1-583
Pedagogické studium učitelů odborných předmětů střední školy: 11356/2013-201-381 

Program CŽV určen pro absolventy akreditovaného magisterského studijního progra mu (Mgr., Ing. – včetně absolventů lingvistických oborů) 
ve studijním oboru, který odpovídá charakteru všeobecně vzdělávacího nebo odborného předmětu SŠ

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/  – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 1krát za 2 měsíce (sobota) – jedno prezenční soustředění (1 tutoriál) v každém předmětu povinný

Uplatnění absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího nebo odborného předmětu, který odpovídá charakteru předcházejícího studia

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Obecná pedagogika a obecná didaktika
• Obecná psychologie
• Didaktika všeobecně-vzdělávacího nebo odborného předmětu
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup 
do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování 
ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být 
účastníkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu 
CŽV nejsou zahrnuty případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a sou-
středění, které nejsou v učebním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné 
obhajoby závěrečné písemné práce apod.).

PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ ODBORNÉHO VÝCVIKU
studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd

Pracoviště garantující
progr. CŽV odborně Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. - ředitel ústavu

Manager Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Akreditace 42917/2013-1-1030

Program CŽV určen pro absolventy se středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání 
v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV 
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/  – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání
1,5 rok / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota), ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci; 
dokončení závěrečné písemné; opakované zápisy nesplně ných studijních povinností; příprava na závěrečnou zkoušku 
s obhajobou závěrečné písemné práce

Uplatnění absolventa učitel(ka) odborného výcviku SŠ

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Pedagogika
• Psychologie
• Didaktika odborného výcviku
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup 
do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování 
ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být 
účastníkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu 
CŽV nejsou zahrnuty případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a sou-
středění, které nejsou v učebním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné 
obhajoby závěrečné písemné práce apod.).
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PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ  
A ODBORNÉHO VÝCVIKU

studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd

Pracoviště garantující progr. CŽV 
odborně Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. - ředitel ústavu

Manager Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Akreditace 42917/2013-1-1030

Program CŽV určen pro absolventy s vyšším odborným vzděláním nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou v oboru, který odpovídá 
charakteru vyučovaného předmětu

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/  – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání
1,5 rok / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota), ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci; 
dokončení závěrečné písemné; opakované zápisy nesplně ných studijních povinností; příprava na závěrečnou zkoušku 
s obhajobou závěrečné písemné práce

Uplatnění absolventa učitel(ka) praktického vyučování a odborného výcviku SŠ

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Pedagogika
• Psychologie
• Didaktika praktického vyučování
• Didaktika odborného výcviku
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v  tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup 
do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování 
ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s  vyučujícími (tutory) a v  němž mohou být 
účastníkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV 
nejsou zahrnuty případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, 
které nejsou v učebním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby 
závěrečné písemné práce apod.).

PEDAGOGICKÉ STUDIUM PRO VYCHOVATELE
studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd

Pracoviště garantující progr. CŽV 
odborně Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. - ředitel ústavu

Manager Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Akreditace 42917/2013-1-1030

Program CŽV určen pro absolventy s vyšším odborným vzděláním nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/  – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání
1,5 rok / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota), ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci; 
dokončení závěrečné písemné; opakované zápisy nesplně ných studijních povinností; příprava na závěrečnou zkoušku 
s obhajobou závěrečné písemné práce

Uplatnění absolventa vychovatel(ka)

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Pedagogika
• Psychologie
• Teorie a metodika výchovy
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup 
do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování 
ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být 
účastníkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu 
CŽV nejsou zahrnuty případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a sou-
středění, které nejsou v učebním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné 
obhajoby závěrečné písemné práce apod.).
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PEDAGOGICKÉ STUDIUM PRO PEDAGOGA VOLNÉHO ČASU
studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd

Pracoviště garantující progr. CŽV 
odborně Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. - ředitel ústavu

Manager Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Akreditace 42917/2013-1-1030

Program CŽV určen pro absolventy s vyšším odborným vzděláním nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/  – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání
1,5 rok / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota), ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci; 
dokončení závěrečné písemné; opakované zápisy nesplně ných studijních povinností; příprava na závěrečnou zkoušku 
s obhajobou závěrečné písemné práce

Uplatnění absolventa pedagog volného času

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Pedagogika
• Psychologie
• Teorie a metodika zájmového vzdělávání
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup 
do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování 
ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být 
účastníkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu 
CŽV nejsou zahrnuty případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a sou-
středění, které nejsou v učebním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné 
obhajoby závěrečné písemné práce apod.).

PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ UMĚLECKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
SE ZAMĚŘENÍM NA VÝTVARNÉ VÝCHOVY

studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd

Pracoviště garantující progr. CŽV 
odborně Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. - ředitel ústavu

Manager Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Akreditace 42917/2013-1-1030

Program CŽV určen pro

• absolventy akreditovaného studijního (vzdělávacího) programu VŠ (VOŠ) – studijního oboru, který odpovídá 
charakteru vyučovaného uměleckého předmětu;

• absolventy se středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu SOŠ v oboru 
vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/  – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání
1,5 rok / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota), ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci; 
dokončení závěrečné písemné; opakované zápisy nesplně ných studijních povinností; příprava na závěrečnou zkoušku 
s obhajobou závěrečné písemné práce

Uplatnění absolventa učitel(ka) uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, střední odborné škole a konzervatoři

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Pedagogika
• Psychologie
• Didaktika výtvarné výchovy
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup 
do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování 
ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být 
účastníkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu 
CŽV nejsou zahrnuty případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a sou-
středění, které nejsou v učebním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné 
obhajoby závěrečné písemné práce apod.).
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PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ UMĚLECKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
SE ZAMĚŘENÍM NA HUDEBNÍ VÝCHOVY

studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd

Pracoviště garantující progr. CŽV 
odborně Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. - ředitel ústavu

Manager Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Akreditace 42917/2013-1-1030

Program CŽV určen pro

• absolventy akreditovaného studijního programu VŠ (VOŠ) – studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného 
uměleckého předmětu;

• absolventy se středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením odpovídající části vzdělávacího 
programu konzervatoře;

• absolventy se středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu SOŠ v oboru 
vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/  – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání
1,5 rok / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota), ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci; 
dokončení závěrečné písemné; opakované zápisy nesplně ných studijních povinností; příprava na závěrečnou zkoušku 
s obhajobou závěrečné písemné práce

Uplatnění absolventa učitel(ka) uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, střední odborné škole a konzervatoři

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Pedagogika
• Psychologie
• Didaktika hudební výchovy
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v  tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup 
do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování 
ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být 
účastníkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu 
CŽV nejsou zahrnuty případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a sou-
středění, které nejsou v učebním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné 
obhajoby závěrečné písemné práce apod.).

PEDAGOGICKÉ STUDIUM UČITELŮ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ

studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd

Pracoviště garantující progr. CŽV 
odborně Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D. - ředitel ústavu

Manager Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Akreditace 42917/2013-1-1030

Program CŽV určen pro
absolventy s  vysokoškolským nebo vyšším odborným vzděláním získaným studiem v  akreditovaném studijním 
programu, který odpovídá charakteru praktického vyučování, nebo absolventy se středním vzděláním s  maturitní 
zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/  – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání
1,5 rok / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota), ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci; 
dokončení závěrečné písemné; opakované zápisy nesplně ných studijních povinností; příprava na závěrečnou zkoušku 
s obhajobou závěrečné písemné práce

Uplatnění absolventa učitel(ka) praktického vyučování zdravotnických oborů SŠ

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Pedagogika
• Psychologie
• Didaktika praktického vyučování zdravotnických předmětů
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup 
do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování 
ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být 
účastníkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu 
CŽV nejsou zahrnuty případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a sou-
středění, které nejsou v učebním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné 
obhajoby závěrečné písemné práce apod.).
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ASISTENT PEDAGOGA

studium podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
studium pro asistenty pedagoga

Pracoviště garantující progr. CŽV 
odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. – ředitelka ústavu

Manager doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.

Akreditace 10710/2014-1-399

Program určen pro Pro zájemce s ukončením základním vzděláním.

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/  – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání
1 rok / přibližně 2krát za měsíc (výuka bude probíhat v letním semestru, zimní semestr je určen pro konzultace 
k závěrečné práci; dokončení závěrečné písemné; opakované zápisy nesplně ných studijních povinností; příprava 
na závěrečnou zkoušku s obhajobou závěrečné písemné práce).

Uplatnění absolventa

• 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.

Počet účastníků min. 6, max. 25

Použité formy práce prezenční studium

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů: 
• Speciální pedagogika
• Podpora žáka 
• Základy didaktiky a výchovné činnosti
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování Osvědčení o absolvování studia podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup 
do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování 
ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být 
účastníkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu 
CŽV nejsou zahrnuty případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a sou-
středění, které nejsou v učebním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné 
obhajoby závěrečné písemné práce apod.).

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti speciálněpedagogických věd

Pracoviště garantující progr. CŽV 
odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. – ředitelka ústavu

Manager Mgr. Zdenka Kozáková, Ph.D.

Akreditace 42917/2013-1-1030

Program CŽV určen pro pedagogické pro pracovníky

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/  – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 5 semestrů / cca 1 - 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)   

Uplatnění absolventa
získání znalostí a dovedností pro práci ve třídě, škole nebo v zařízení pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami 
(pracovník ve třídě, škole nebo v zařízení pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s předcházející 
odbornou kvalifikací)

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Speciální pedagogika
• Zvolená specializace
• Metodika dle specializace
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup 
do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování 
ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být 
účastníkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu 
CŽV nejsou zahrnuty případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a sou-
středění, které nejsou v učebním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné 
obhajoby závěrečné písemné práce apod.).

Specializace
Každá speciálněpedagogická specializace je realizována za výše uvedených podmínek pouze v případě, že si ji zvolí 
nejméně 6 účastníků tohoto programu CŽV. Specializace není realizována v případě, že se k  jejímu studiu přihlásí 
v daném akademickém roce méně než 5 účastníků studia.
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SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA PRO UČITELE MATEŘSKÝCH ŠKOL
studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti speciálněpedagogických věd

Pracoviště garantující progr. CŽV 
odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. – ředitelka ústavu

Manager doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.

Akreditace 20516/2013-1-606

Program CŽV určen pro kvalifikované učitelky/učitele mateřských škol

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/  – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky (4 semestry)/ přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)

Uplatnění absolventa
získání odborné kvalifikace pro práci ve speciál ních mateřských školách, v MŠ s  integrovanou výcho vou dětí se 
zdravotním postižením, ve sta cioná řích a různých alternativních zařízeních pro děti předškolního věku se specifickými 
potřebami

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Ze základů speciální pedagogiky
• Z metodiky práce s dětmi se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami předškolního věku
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup 
do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování 
ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být 
účastníkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu 
CŽV nejsou zahrnuty případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a sou-
středění, které nejsou v učebním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné 
obhajoby závěrečné písemné práce apod.).

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA PRO UČITELE PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
NEBO ODBORNÉHO VÝCVIKU
studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti speciálněpedagogických věd

Pracoviště garantující progr. CŽV 
odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. – ředitelka ústavu

Manager doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.

Akreditace 20516/2013-1-606

Program CŽV určen pro pedagogické pracovníky kvalifikací pro praktické vyučování nebo odborný výcvik na střední škole

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/  – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky (4 semestry)/ přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)

Uplatnění absolventa učitel(ka) praktického vyučování nebo odborného výcviku SŠ s právem vzdělávat ve třídě nebo škole zřízené pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Psychopedie a kombinované vady
• Speciální metodika praktického vyučování
• Speciální metodika odborného výcviku 
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup 
do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování 
ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být 
účastníkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu 
CŽV nejsou zahrnuty případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a sou-
středění, které nejsou v učebním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné 
obhajoby závěrečné písemné práce apod.).
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SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA PRO UČITELE ODBORNÉHO VÝCVIKU
studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti speciálněpedagogických věd

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. – ředitelka ústavu

Manager Mgr. Kristýna Krahulcová, Ph.D.

Akreditace 29548/2014-1-841

Program CŽV určen pro pedagogické pracovníky kvalifikací pro odborný výcvik na střední škole

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky (4 semestry)/ přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)

Uplatnění absolventa učitel(ka) odborného výcviku SŠ s právem vzdělávat ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Psychopedie a kombinované vady
• Technické pomůcky v praxi 
• Speciální metodika odborného výcviku 
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v  tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup 
do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování 
ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účast-
níkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV 
nejsou zahrnuty případné náklady na nadstandardní činnosti a  služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, 
které nejsou v  učebním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby 
závěrečné písemné práce apod.).

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA PRO VYCHOVATELE
studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti speciálněpedagogických věd

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. – ředitelka ústavu

Manager doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.

Akreditace 20516/2013-1-606

Program CŽV určen pro kvalifikované vychovatele / vychovatelky

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/  – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky (4 semestry)/ přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)

Uplatnění absolventa
vychovatel(ka) ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v  jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo 
ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Základy speciální pedagogiky a výběrová disciplína
• Speciální metodika výchovné práce s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v  tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup 
do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování 
ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účast-
níkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV 
nejsou zahrnuty případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, 
které nejsou v  učebním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby 
závěrečné písemné práce apod.).
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SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA – LOGOPEDIE SE ZAMĚŘENÍM NA ČINNOST 
LOGOPEDICKÉHO ASISTENTA

studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti speciálněpedagogických věd

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. – ředitelka ústavu

Manager PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D.

Akreditace 10710/2014-1-399

Program CŽV určen pro kvalifikované učitele mateřských škol, základních škol, středních škol

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
• zpráva z foniatrického vyšetření ne starší tří měsíců
• úspěšné absolvování ústního motivačního pohovoru, během pohovoru bude posouzena úroveň mluvního projevu, 

který by měl být bez narušení komunikační schopnosti
• schopnost uchazeče zajistit si během studia logopedickou praxi v rozsahu 40 hodin (z toho 10 hodin náslechů 

a 30 hodin vlastních výstupů), jednodenní exkurzi do základní školy, mateřské školy, speciálněpedagogického centra 
pro sluchově postižené, náklady na tuto praxi a exkurzi nejsou v ceně studia

Délka / frekv. setkání 2, 5 let (5 semestrů) / přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace absol-
venta

Získání znalostí a dovedností pro práci ve třídě, škole nebo v zařízení pro osoby se speciálními vzdělávacími potřebami 
(pracovník ve třídě, škole nebo v zařízení pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s předcházející 
odbornou kvalifikací) - získání způsobilosti k výuce na typu školy zřízené pro žáky se SVP a vykonávání činnosti 
logopedického asistenta dle čl. IV/písm. b) metodického doporučení.
Prohloubení znalostí a vědomostí z oblasti práce logopedického asistenta s získání odborné kvalifikace logopedický 
asistent, který dle metodického doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství pracuje pod 
metodickým vedením logopeda, zpravidla ze speciálněpedagogického centra a provádí:
• přímou logopedickou intervenci u žáků se zjištěnou prostou vadou výslovnosti,
• logopedem stanovené edukační, resp. reedukační postupy a cvičení u svěřených žáků,
• vyhledává žáky s narušenou komunikační schopností,
• u svěřených žáků činnosti zaměřené na podporu přirozeného rozvoje řeči a prevenci vzniku poruch řeči a prevenci 

vzniku čtenářských obtíží,
• v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace 

o dostupnosti logopedické péče. 

Počet účastníků min. 6, max. 15

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

Závěrečná zkouška: 
• logopedie,
• metodika logopedické diagnostiky a intervence,
• logopedická diagnostika a intervence artikulace řeči,
• obhajoba závěrečné písemné práce.

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).
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STUDIUM PEDAGOGIKY K ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE UČITELE
ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ SŠ

studium podle § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
ke splnění kvalifikačních předpokladů – studium pedagogiky

Pracoviště garantující
progr. CŽV odborně Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D.

Manager doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph.D.

Akreditace 20516/2013-1-606

Program CŽV určen pro
absolventy magisterského neučitelského oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu – určeno pouze 
pro absolventy studijních oborů Pedagogika veřejná správa, sociální práce, správní činnost na PdF UP v  Olomouci 
(účastníci žádají o uznání absolvovaných předmětů)

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/  – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 1 rok / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace
absolventa

učitel odborných předmětů na SŠ podle § 9 odst. 2 písm. d) bodu 3. zákona č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Obecná pedagogika a obecná didaktika
• Obecná psychologie
• Didaktika odborného předmětu
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování
osvědčení o absolvování studia pedagogiky podle § 22 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).
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ANGLICKÝ JAZYK – UČITELSTVÍ PRO SŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Ústav cizích jazyků PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc. - ředitel ústavu

Manager Mgr. Petr Anténe, M.A., Ph.D.

Číslo akreditace 42917/2013-1-1030

Program CŽV určen pro učitele se způsobilostí vyučovat všeobecně-vzdělávací předmět anglický jazyk na druhém stupni základní školy 

Požadavky k přijetí

• úspěšné absolvování písemného testu u přijímací zkoušky (test ověřuje stupeň ovládání jazyka na úrovni C 1 *) 
• při předložení certifikátu o vykonání všeobecné jazykové zkoušky na úrovni C1 a výše (ne starší 3 let) lze požádat 

o uznání přijímací zkoušky a o zařazení do seznamu uchazečů k přijetí podle stupně dosaženého při zkoušce
• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělává ní v  programu CŽV  

(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)
• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 1 rok / přibližně 4krát za semestr 

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu  anglický  jazyk  na střední škole 

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Současný anglický jazyk
• Literatura anglicky mluvících zemí
• Didaktika anglického jazyka
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Úroveň C1 je stanovena dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zde naleznete i přesný po pis zna-
lostí (http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky/). Ve výši poplatku 
za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e–learningového prostředí 
Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, odevzdávání úkolů 
a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů CŽV zpřístupňo-
vány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty případné náklady 
na nadstandardní činnosti a  služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v  učebním plánu; 
exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné práce apod.).  
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ČESKÝ JAZYK – UČITELSTVÍ PRO SŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci

Odborný garant Mgr. Jana Sladová, Ph.D. – vedoucí katedry

Manager Kateřina Marková

Číslo akreditace 11356/2013-201-381  

Program CŽV určen pro učitele se  způsobilostí vyučovat všeobecně-vzdělávací předmět český jazyk a literatura na druhém stupni 
základní školy 

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 semestry / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota) 

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura  na střední škole

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška ze studijních předmětů: 
• Didaktika českého jazyka pro SŠ
• Jazykověda
• Literatura
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).

BIOLOGIE – UČITELSTVÍ PRO SŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra biologie PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. Ing. Milada Bocáková, Ph.D. – vedoucí katedry

Manager RNDr. Olga Vránová, Ph.D.

Číslo akreditace 11356/2013-201-381  

Program CŽV určen pro učitele se způsobilostí vyučovat všeobecně-vzdělávací předmět přírodopis na druhém stupni základní školy 

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 3 semestry / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota) 

Uplatnění – kvalifikace 
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu biologie na střední škole 

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, 
proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška ze studijních předmětů: 
• Systém a evoluce organismů;
• Ochrana přírody a krajiny
• Metodologie výuky biologie
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-learnin-
gového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a  služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou 
v  učebním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné 
písemné práce apod.).
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MATEMATIKA – UČITELSTVÍ PRO SŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra matematiky PdF UP  v Olomouci

Odborný garant doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc. – vedoucí katedry

Manager Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.

Číslo akreditace 11356/2013-201-381  

Program CŽV určen pro učitele se způsobilostí vyučovat všeobecně-vzdělávací předmět matematika na druhém stupni základní školy 

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 semestry / cca 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota) 

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu matematika na střední škole 

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Algebra
• Geometrie
• Matematická analýza
• Didaktika matematiky pro SŠ 
• s obhajobou závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).

HUDEBNÍ VÝCHOVA – UČITELSTVÍ PRO SŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra hudební výchovy PdF UP v Olomouci

Odborný garant Prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. – vedoucí katedry

Manager PaedDr. Lena Pulchertová, Ph.D.

Číslo akreditace 20516/2013-1-606

Program CŽV určen pro učitele se způsobilostí vyučovat všeobecně-vzdělávací předmět hudební výchova na druhém stupni základní školy 

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 4 semestry / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota) 

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu hudební výchova na střední škole

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Didaktika HV pro SŠ
• Rozbor skladeb
• Hudební estetika a sociologie
• obhajoba závěrečné písemné práce (zaměření na didaktiku HV pro střední školy)

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).
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NĚMECKÝ JAZYK – UČITELSTVÍ PRO SŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Ústav cizích jazyků PdF UP v Olomouci

Odborný garant PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D. 

Manager PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.

Číslo akreditace 11356/2013-201-381  

Program CŽV určen pro učitele se způsobilostí vyučovat všeobecně-vzdělávací předmět německý jazyk na druhém stupni základní školy 

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 1 rok / přibližně 1krát za 2 týdny (předpokládá se pátek nebo sobota) 

Uplatnění – kvalifikace 
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu  německý  jazyk  na střední škole

Počet účastníků min. 6, max. 25

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, 
proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška ze studijních předmětů: 
• Didaktika německého jazyka pro SŠ
• Jazykovědné předměty
• Literární předměty
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů 
CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty pří-
padné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učebním 
plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné práce 
apod.).

NĚMECKÝ JAZYK PRO 2. STUPEŇ ZŠ
(pro učitele se způsobilostí vyučovat německý jazyk na 1. stupni ZŠ)

studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Ústav cizích jazyků PdF UP v Olomouci

Odborný garant PhDr. Olga Vomáčková, Ph. D.

Manager Mgr. Marek Bohuš, Ph.D.

Číslo akreditace 11356/2013-201-381  

Program CŽV určen pro učitele se způsobilostí vyučovat všeobecně-vzdělávací předmět německý jazyk na prvním stupni základní školy 

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis 
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 1 rok / přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota) 

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu  německý  jazyk  na druhém stupni základní školy 

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů: 
• Současný jazyk
• Literatura
• Didaktika
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).
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TECHNICKÁ A INFORMAČNÍ VÝCHOVA PRO SŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra technické a informační výchovy PdF UP

Odborný garant doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. - vedoucí katedry

Manager Mgr. Martin Havelka, Ph.D.

Číslo akreditace 2260/2013-201-151

Program CŽV určen pro učitele se způsobilostí vyučovat všeobecně-vzdělávací předmět informatika na druhém stupni základní školy 

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 1 rok / 1krát za týden až 2 týdny (pátek nebo sobota) 

Uplatnění – kvalifikace
absolventa

učitel(ka) obecně technických předmětů a informační výchovy na školách zajišťujících vyšší sekundární vzdělávání 
(ISCED 3, technická lycea, střední odborná učiliště, střední odborné školy a praktické školy), dále lektoři či organizační 
pracovníci ve školících institucích 

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů: 
• Technologie informační, strojírenské, elektrotechnické
• Oborová didaktika technických a informačních předmětů
• obhajoba závěrečné písemné práce

Počet účastníků min. 6, max. 30

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD – UČITELSTVÍ PRO SŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra společenských věd PdF UP  v Olomouci

Odborný garant PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. – vedoucí katedry

Manager Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.

Číslo akreditace 11356/2013-201-381  

Program CŽV určen pro učitele se způsobilostí vyučovat všeobecně-vzdělávací předmět v oblasti společenských věd na druhém stupni 
základní školy 

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis 
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 1 rok – 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota) 

Uplatnění – kvalifikace absol-
venta učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu v oblasti společenských  věd  na střední škole 

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Filosofie
• Politologie
• Didaktika předmětu základy společenských věd
• s obhajobou závěrečné písemné práce 

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).
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VÝCHOVA K OBČANSTVÍ – UČITELSTVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ
(pro učitele se způsobilostí vyučovat na 1. stupni ZŠ)

studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Odborný garant PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.

Manager Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.

Číslo akreditace 29548/2014-1-841

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 1. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 7 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Při hlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis 
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu výchova k občanství na druhém stupni základní školy

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu 

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů: 
• Politologie a filozofie
• Obecné a české dějiny (s přihlédnutím k vybraným tematickým okruhům z dějin mezinárodních vztahů a práva)
• Obecná didaktika pro 2. stupeň ZŠ a oborová didaktika OV
• Základy ekonomické gramotnosti a školské legislativy
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).

DĚJEPIS – UČITELSTVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ
(pro učitele se způsobilostí vyučovat na 1. stupni ZŠ)

studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Odborný garant PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.

Manager Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.

Číslo akreditace 29548/2014-1-841

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 1. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 7 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Při hlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis 
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu dějepis na druhém stupni základní školy

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu 

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů: 
• České dějiny
• Obecné dějiny (s přihlédnutím k vybraným tematickým okruhům z dějin správy, dějin mezinárodních vztahů a práva)
• Obecná didaktika pro 2. stupeň ZŠ a didaktika dějepisu
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).



PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
www.ccv.upol.cz

PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
www.ccv.upol.cz
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PŘÍRODOPIS – UČITELSTVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ
(pro učitele se způsobilostí vyučovat na 1. stupni ZŠ)

studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra biologie PdF UP v Olomouci

Odborný garant Prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D. – vedoucí katedry

Manager Ing. Pavlína Škardová

Číslo akreditace 29548/2014-1-841

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 1. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 7 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

• interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)
• ověřená kopie dokladu o získání požadované odborné kvalifikace
• strukturovaný životopis
• úhrada poplatku za studium

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota) 

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu  přírodopis  na druhém stupni základní školy 

Počet účastníků min. 8, max. 15

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů: 
• Botanika a ekologie
• Zoologie a antropologie
• Didaktika přírodopisu
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o způsobilosti vykonávat přímou 
pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).

ČESKÝ JAZYK – UČITELSTVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ
(pro učitele se způsobilostí vyučovat na 1. stupni ZŠ)

studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci

Odborný garant Mgr. Jana Sladová, Ph.D. – vedoucí katedry

Manager Kateřina Marková

Číslo akreditace 29548/2014-1-841

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 1. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 7 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Při hlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání odborné kvalifikace
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 4 semestry / přibližně 1 - 2krát za měsíc (pátek)

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu český jazyk a  literatura na druhém stupni základní školy 

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška ze studijních předmětů: 
• Jazykovědné disciplíny
• Literární disciplíny
• Didaktika českého jazyka a literatury
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů 
CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; materiální pomůcky; praxe; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).



PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
www.ccv.upol.cz

PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
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MATEMATIKA – UČITELSTVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ
 (pro učitele se způsobilostí vyučovat na 1. stupni ZŠ)

studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra matematiky PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc. – vedoucí katedry

Manager Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.

Číslo akreditace 29548/2014-1-841

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 1. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 7 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu  matematika  na druhém stupni základní školy

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška ze studijních předmětů: 
• Matematická analýza
• Algebra a teorie čísel
• Geometrie
• Didaktika matematiky
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).

INFORMATIKA – UČITELSTVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ
(pro učitele se způsobilostí vyučovat na 1. stupni ZŠ)

studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol

 
Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. - vedoucí katedry

Manager doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Číslo akreditace 29548/2014-1-841

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 1. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 7 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / výuka probíhá distanční formou, studijní předměty jsou doplněny o prezenční tutoriály v rozsahu 2 až 4 hodin 
za semestr, testování probíhá formou prezenčních testů

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu informatika  na druhém stupni základní školy 

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu 

Způsob ukončení

závěrečná zkouška ze studijních předmětů: 
• Technologie počítačových sítí
• Softwarová a hardwarová konfigurace PC
• Tvorba a správa webu
• Didaktika informatiky
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).



PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
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UČITELSTVÍ PRO MŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra primární pedagogiky PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. – vedoucí katedry

Manager Mgr. Jitka Petrová, Ph.D.

Číslo akreditace 20516/2013-1-606

Program CŽV určen pro

• absolventy akreditovaného vysokoškolského (magisterského i bakalářského) studijního programu oblasti pedago-
gických věd zaměřené na přípravu:

• učitelů prvního stupně základní školy
• vychovatelství 
• pedagogiku volného času
• studijního oboru pedagogika
• kteří tímto vzděláním získají kvalifikaci učitele MŠ

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace absol-
venta učitel(ka) mateřské školy

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů: 
• Český jazyk a dětská literatura
• Pedagogika předškolního věku a základy psychologie
• obhajoba závěrečné písemné práce

Počet účastníků min. 6, max. 30

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni škol

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra primární pedagogiky PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. – vedoucí katedry

Manager PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.

Číslo akreditace 20516/2013-1-606

Program CŽV určen pro

• absolventy magisterského akreditovaného studijního programu v oblasti pedagogických věd zaměřeného 
na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ (všeobecně-vzdělávací předměty)

• absolventy magisterského akreditovaného studijního programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální 
pedagogiku, studijního oboru speciální pedagogika, studijního oboru pedagogika (jen pedagogika) a vychovatelství

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 3  roky / přibližně 1krát za  2 týdny (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) 1. stupně základní školy

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových strá-
nek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů: 
• Český jazyk s didaktikou
• Matematika s didaktikou
• Pedagogika a psychologie 1. stupně ZŠ
• obhajoba závěrečné písemné práce

Počet účastníků min. 6, max. 30

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).
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ANGLICKÝ JAZYK – UČITELSTVÍ PRO ZŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Ústav cizích jazyků PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc. - ředitel ústavu

Manager Mgr. Petr Anténe, M.A., Ph.D.

Číslo akreditace 2124/2014-1-181

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 2. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

• úspěšné absolvování písemného testu u přijímací zkoušky (test ověřuje stupeň ovládání jazyka na úrovni B 2*  (středně 
pokročilí) – kontrola ovládání gramatických, lexikálních, pravopisných jevů a porozumění textu při předložení 
certifikátu o vykonání všeobecné jazykové zkoušky na úrovni B2 a výše (ne starší 3 let) lze požádat o uznání přijímací 
zkoušky a o zařazení do seznamu uchazečů k přijetí podle stupně dosaženého při zkoušce

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělá vání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihláš ky“)

• ověřená kopie dokladů o získání odborné kvalifikace
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 4-6krát za semestr 

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu  anglický  jazyk  na prvním a druhém stupni základní školy 

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů: 
• Současný anglický jazyk
• Literatura anglicky mluvících zemí
• Didaktika anglického jazyka
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Úroveň B2 je stanovena podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zde naleznete i přesný popis 
znalostí (http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky/). Ve výši poplatku 
za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-learningového prostře-
dí Unifor, ve kterém může probíhat adminis trace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, odevzdávání 
úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů CŽV zpřístup-
ňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty případné náklady 
na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učebním plánu; exkurze; 
materiální pomůcky; praxe; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné práce apod.).

ANGLICKÝ JAZYK – UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky

Odborný garant Mgr. Ludmila Faltýnková

Manager Mgr. Monika Klimparová

Akreditace 2260/2013-201-151  

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 2. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

• úspěšné absolvování písemného testu u přijímací zkoušky – minimálně 60 % úspěšnost (test ověřuje stupeň ovládání 
jazyka na úrovni B 1* (mírně pokročilí) – kontrola ovládání gramatic., lexikálních, pravopisných jevů a porozumění textu

• při předložení certifikátu o vykonání mezinárodní zkoušky Cambridge Exam na úrovni PET a výše (ne starší 3 let) lze 
požádat o uznání přijímací zkoušky a o zařazení do seznamu uchazečů k přijetí podle stupně dosaženého při zkoušce

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV 
– http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

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

Uplatnění absolventa

V rámci studia bude vykonána zkouška z anglického jazyka na úrovni C1 SERR pro jazyky, čímž budou splněny předpoklady 
stanovené v § 12 písm. b) zák. č. 563/2004 Sb.,  pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a účastníci 
získají kvalifikaci  učitele AJ na 1. st. ZŠ podle § 7 odst. 1 písm. i) zák. č. 563/2004 Sb. A dle stejného § 12 mohou získat 
i kvalifikaci učitele AJ na 2. st. ZŠ podle § 8 odst. 1 písm. i) zák. č. 563/2004 Sb.; kvalifikaci učitele AJ na SŠ 
podle § 9 odst. 1 písm. g) zák. č. 563/2004 Sb. 

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, 
proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška: 
• Jazyková způsobilost na úrovni C1
• Kulturně-literární přehled
• Didaktika anglického jazyka
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Úroveň B1 a C1 je stanovena podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zde naleznete i přesný popis 
znalostí (http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky). Ve výši poplatku za 
účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-learningového prostředí 
Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, odevzdávání úkolů 
a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů CŽV zpřístupňo-
vány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty případné náklady na 
nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učebním plánu; exkurze; 
praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné práce apod.).
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ČESKÝ JAZYK PRO 2. STUPEŇ ZŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra českého jazyka a literatury PdF UP v Olomouci

Odborný garant Mgr. Jana Sladová, Ph.D. – vedoucí katedry

Manager Kateřina Marková

Číslo akreditace 11356/2013-201-381  

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 2. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb. 

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Při hlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání odborné kvalifikace
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 4 semestry / přibližně 1 - 2krát za měsíc (pátek)

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu český jazyk a  literatura  na druhém stupni základní školy 

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška ze studijních předmětů: 
• Jazykovědné disciplíny
• Literární disciplíny
• Didaktika českého jazyka a literatury
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat adminis trace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; materiální pomůcky; praxe; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).

INFORMATIKA PRO 2. STUPEŇ ZŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu

 
Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. - vedoucí katedry

Manager doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Číslo akreditace 11356/2013-201-381  

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 2. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / výuka probíhá distanční formou, studijní předměty jsou doplněny o prezenční tutoriály v rozsahu 2 až 4 hodin 
za semestr, testování probíhá formou prezenčních testů

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu informatika  na druhém stupni základní školy 

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu 

Způsob ukončení

závěrečná zkouška ze studijních předmětů: 
• Technologie počítačových sítí
• Softwarová a hardwarová konfigurace PC
• Tvorba a správa webu
• Oborová didaktika
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).
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MATEMATIKA PRO 2. STUPEŇ ZŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra matematiky PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc. – vedoucí katedry

Manager Mgr. Jitka Hodaňová, Ph.D.

Číslo akreditace 11356/2013-201-381  

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 2. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu  matematika  na druhém stupni základní školy

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška ze studijních předmětů: 
• Matematická analýza
• Algebra a teorie čísel
• Geometrie
• Didaktika matematiky
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).

NĚMECKÝ JAZYK – UČITELSTVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ 

studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Ústav cizích jazyků PdF UP v Olomouci

Odborný garant PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D. 

Manager PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D.

Číslo akreditace 2260/2013-201-151 

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 2. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

• jazyková dovednost na úrovni cca A 2
• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělá vání v  programu CŽV  

(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihláš ky“)
• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace 
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu  německý  jazyk  na druhém stupni základní školy 

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, 
proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

Závěrečná zkouška z předmětů: 
• Současný jazyk
• Literatura německy mluvících zemí
• Didaktika německého jazyka
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů 
CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty případné 
náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učebním plánu; 
exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné práce apod.).
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VÝCHOVA K OBČANSTVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Odborný garant PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. - vedoucí katedry

Manager Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.

Číslo akreditace 11356/2013-201-381  

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 2. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Při hlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis 
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace absol-
venta učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu výchova k občanství  na druhém stupni základní školy

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu 

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů: 
• Filozofie
• Politologie
• Didaktika základů společenských věd
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v  tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i pří-
stup do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včet-
ně přihlašování ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s  vyučujícími (tutory)  
a v němž mohou být účastníkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za 
účast v programu CŽV nejsou zahrnuty případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; 
kurzy a soustředění, které nejsou v učebním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; 
opravné obhajoby závěrečné písemné práce apod.).

DĚJEPIS PRO 2. STUPEŇ ZŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci

Odborný garant PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. - vedoucí katedry

Manager Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.

Číslo akreditace 16727/2014-1-624

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 2. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Při hlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis 
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu dějepis  na druhém stupni základní školy

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu 

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů: 
• České dějiny
• Obecné dějiny (s přihlédnutím k vybraným tematickým okruhům z dějin správy, dějin mezinárodních vztahů a práva)
• Didaktika dějepisu
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).
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PŘÍRODOPIS PRO 2. STUPEŇ ZŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra biologie PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. Ing. Milada Bocáková, Ph.D. – vedoucí katedry

Manager Ing. Pavlína Škardová

Číslo akreditace 11356/2013-201-381  

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 2. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota) 

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu  přírodopis  na druhém stupni základní školy 

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů: 
• Botanika a ekologie
•  Zoologie a antropologie
• Didaktika přírodopisu
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s  vyučujícími (tutory) a v  němž mohou být účastníkům 
programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou 
zahrnuty případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které 
nejsou v učebním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závě-
rečné písemné práce apod.).

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ

studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu

 
Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Odborný garant Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 

Manager Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Číslo akreditace 11356/2013-201-381  

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 2. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky cca 2 krát za měsíc (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace
absolventa

učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu ochrana člověka za mimořádných událostí na druhém stupni 
základní školy 

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu 

Způsob ukončení

závěrečná zkouška ze studijních předmětů: 
• Mimořádné události a ochrana obyvatelstva
• První pomoc s didaktikou
• Dopravní výchova
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ
studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

k získání způsobilosti k výuce dalšího předmětu

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP  v Olomouci

Odborný garant Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 

Manager Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Číslo akreditace 29548/2014-1-841

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 2. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Při hlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis 
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace
absolventa učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu výchova ke zdraví  na druhém stupni základní školy

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu 

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů: 
• výchova ke zdraví – okruh biologicko-zdravovědný
• výchova ke zdraví – okruh psycho-sociální
• didaktika výchovy ke zdraví
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).
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SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA - SURDOPEDIE 

Studium podle § 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb.

k získání způsobilosti vykonávat přímou speciálně-pedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků  
a studentů s jiným druhem postižení

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. – ředitelka ústavu

Manager doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

Číslo akreditace 42917/2013-1-1030

Program CŽV určen pro pro pedagogické pracovníky, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost s dětmi, žáky a studenty, kteří nemohou 
vnímat řeč sluchem

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 3 roky / přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace
absolventa

získání odborné kvalifikace pro práci s jedinci se specifickými vzdělávacími potřebami se zaměřením na surdopedii 
(učitel, který vykonává přímou pedagogickou činnost s dětmi, žáky a studenty, kteří nemohou vnímat řeč sluchem; 
povinnost prokázat znalost znakového jazyka je stanovena v § 22 odst. 4 zákonem č. 563/2004 Sb.)

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Surdopedie
• Teoretické základy znakových jazyků
• Český znakový jazyk
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování
osvědčení o absolvování studia „surdopedie se zaměřením na znakový jazyk“ v programu CŽV na VŠ na podle § 6 odst. 
1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 
systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-learnin-
gového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, ode-
vzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů CŽV 
zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty případné 
náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učebním plánu; 
exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné práce apod.).
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SPECIÁLNÍ PEDAGOG 

studium podle § 6a odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. (ve znění vyhlášky č. 329/2013 Sb.)
doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. – ředitelka ústavu

Manager Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D.

Číslo akreditace 38795/2014-1-1035 

Program CŽV určen pro

Absolventy s vysokoškolským vzděláním získaným studiem 
v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na:
- pedagogiku předškolního věku,
- přípravu učitelů 1. stupně ZŠ, 
- přípravu učitelů 2. stupně ZŠ, 
- přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy,
- přípravu vychovatelů nebo,
a pro absolventy studijního oboru pedagogika.

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zajištěná praxe
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 6 semestrů / cca 1 - 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)   

Uplatnění – kvalifikace
absolventa

Získání kvalifikace speciálního pedagoga podle § 18 písm. b) nebo c) zákona č. 563/2004 Sb.  Speciální pedagog půso-
bí zejména v PPP (pedagogicko-psychologické poradně) a v SPC (speciálněpedagogickém centru).

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce prezenční výuka (287 hodin) a odborná praxe (70 hodin)

Způsob ukončení

Závěrečná zkouška z povinných předmětů:
• speciální pedagogika (část obecná a část specializační)
• speciálněpedagogické poradenství a intervence (logopedie, surdopedie  psychopedie, somatopedie, oftalmopedie 

v předškolním a školním věku)
• závěrečná práce (odpovídá požadavkům kladeným na magisterské diplomové práce v souladu s předpisy příslušné 

vysoké školy)
Závěrečná zkouška z volitelných předmětů:
• poradenství a intervence ve specifických poruchách učení a chování
• poradenství a intervence v etopedii
• Obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování Osvědčení o absolvování studia podle § 6a odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-learnin-
gového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, ode-
vzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů CŽV 
zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty případné 
náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učebním plánu; 
exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné práce apod.).

Volitelné předměty Každý volitelný předmět je realizován za výše uvedených podmínek pouze v případě, že si jej zvolí nejméně 5 účastníků 
tohoto programu CŽV.

Volba pedií Každý účastník si na konci prvního ročníku zvolí 2 povinně volitelné pedie.
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DOPLŇUJÍCÍ DIDAKTICKÉ STUDIUM NĚMECKÉHO JAZYKA

studium podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
doplňující didaktické studium příslušného jazyka

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Ústav cizích jazyků PdF UP v Olomouci

Odborný garant PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D. 

Manager PhDr. Olga Vomáčková, Ph.D.

Číslo akreditace 2124/2014-1-181

Program CŽV určen pro
absolventy programů, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného 
cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen „SERR 
pro jazyky“) a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka 

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie diplomu o absolvování magisterského studijního programu v oblasti pedagogických věd
• předpokládaná znalost německého jazyka na úrovni C1

Délka / frekv. setkání 1 semestr, pátky a soboty

Uplatnění – kvalifikace
absolventa

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Studium je zaměřeno na problematiku  
dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu 
(čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové 
skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.  Účastníci 
programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy 
ve výuce cizích jazyků.

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce
Prezenční forma studia – studium zahrnuje 60 hodin výuky. Studium je rozděleno do 15 tematických bloků, každému 
bloku přísluší časová dotace min. 4 hodin. Studium je částečně řízeno speciální studijní literaturou (studijními opora-
mi); proto je nezbytné, aby účastníci měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Způsob ukončení Souhrnná zkouška formou kombinace písemného testu a ústní zkoušky.

Doklad o absolvování

Osvědčení o absolvování programu v souladu s § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k získání 
kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka

Úroveň C1 je stanovena podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zde naleznete i přesný popis 
znalostí (http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky/). Ve výši po-
platku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-learningového 
prostředí Unifor, ve kterém může probíhat adminis trace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, odevzdá-
vání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů CŽV 
zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty případné 
náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace, které nejsou ve vzdělávacím plánu; materiální 
pomůcky; opravné závěrečné zkoušky).

DOPLŇUJÍCÍ DIDAKTICKÉ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA

studium podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
doplňující didaktické studium příslušného jazyka

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Ústav cizích jazyků PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Václav Řeřicha, CSc. - ředitel ústavu

Manager Mgr. Josef Nevařil, Ph.D.

Číslo akreditace 2124/2014-1-181

Program CŽV určen pro
absolventy programů, kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného 
cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen „SERR 
pro jazyky“) a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a  podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie diplomu o absolvování magisterského studijního programu v oblasti pedagogických věd
• předpokládaná znalost anglického jazyka na úrovni C1

Délka / frekv. setkání 1 semestr, pátky 

Uplatnění – kvalifikace
absolventa

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. Program je zaměřen na problemati-
ku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu 
(čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové 
skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.  Účastníci 
programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy 
ve výuce cizích jazyků.

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce Prezenční forma programu – studium zahrnuje 60 hodin výuky. Program je rozdělen do 15 tematických bloků, 
každému bloku přísluší časová dotace min. 4 hodin.

Způsob ukončení Závěrečná zkouška.

Doklad o absolvování

Osvědčení o absolvování programu v souladu s § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, 
k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-
cích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka

Úroveň C1 je stanovena podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zde naleznete i přesný popis 
znalostí (http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky/). Ve výši po-
platku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-learningového 
prostředí Unifor, ve kterém může probíhat adminis trace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, odevzdá-
vání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů CŽV 
zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty případné 
náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace, které nejsou ve vzdělávacím plánu; materiální 
pomůcky; opravné závěrečné zkoušky).
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SPECIALIZOVANÁ ČINNOST V OBLASTI PROSTOROVÉ ORIENTACE OSOB
SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

studium podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
 k výkonu specializovaných činností

(specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace zrakově postižených)

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. – ředitelka ústavu

Manager doc. Mgr. Dita Finková, Ph.D.

Číslo akreditace 11356/2013-201-381  

Program CŽV určen pro absolventy magisterských akreditovaných programů s aprobací pro výuku na ZŠ a SŠ, kteří pracují s jedinci se zrako-
vým postižením 

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělá vání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihláš ky“)

• aktivní znalost Braillova písma
• ověřená kopie dokladů o získání odborné kvalifikace
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace
absolventa získání odborné kvalifikace instruktor prostorové orientace osob se zrakovým postižením

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů: 
• Prostorová orientace a samostatný pohyb osob se zrakovým postižením
• Základy oftalmologie
• Základy speciální pedagogiky osob se zrakovým postižením
• Prostorová orientace osob se zrakovým postižením – praktická zkouška
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-learnin-
gového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat adminis trace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, ode-
vzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů CŽV 
zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty případné 
náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učebním plánu; 
exkurze; materiální pomůcky; praxe; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné práce apod.).

KOORDINÁTOR ICT

studium podle § 9 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
 k výkonu specializovaných činností

(specializovaná činnost – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií)

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. - vedoucí katedry

Manager PhDr. Jiří Dostál, Ph.D.

Číslo akreditace 15636/2015-1-583

Program CŽV určen pro absolventy magisterských akreditovaných programů s aprobací pro výuku na ZŠ a SŠ 

Požadavky k přijetí

• vstupním požadavkem na účastníka vzdělávání jsou alespoň dvouletá pedagogická praxe a ICT kompetence 
na úrovni pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti ve výuce

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělá vání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihláš ky“)

• ověřená kopie dokladů o získání odborné kvalifikace
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace
absolventa získání odborné kvalifikace koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů: 
• Role, výhody a meze využití ICT ve vzdělávání
• Využití projektů ve vzdělávání a jejich koordinace
• Školní informační systémy
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 9 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-learnin-
gového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat adminis trace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, ode-
vzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů CŽV 
zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty případné 
náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učebním plánu; 
exkurze; materiální pomůcky; praxe; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné práce apod.).
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SPECIALIZOVANÁ ČINNOST V OBLASTI ENVIRONMENTÁLNÍ  VÝCHOVY

studium podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
 k výkonu specializovaných činností

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant PhDr. Alena Jůvová, Ph.D.

Manager PhDr. Alena Jůvová, Ph.D

Akreditace 29548/2014-1-841

Program CŽV určen pro
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů s dvouletou pedagogickou 
praxí. Případně pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o doplňující pedagogické 
studium. 

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“), vytištěná a podepsaná zkrácená verze přihlášky

• ověřená kopie dokladů o získání odborné kvalifikace
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
• dvouletá pedagogická praxe 
• hlubší zájem o environmentální problematiku

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 2x za měsíc (pátek nebo sobota)

Uplatnění - kvalifikace
absolventa získání odborné kvalifikace školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu, exkurze

Způsob ukončení

Závěrečná zkouška z předmětů:
• Základy ekologie a environmentální vědy
• Teorie a metodika školní a mimoškolní environmentální edukace
• Projekt v environmentální edukaci
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 9 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat adminis¬trace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; materiální pomůcky; praxe; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).

SPECIALIZOVANÁ ČINNOST SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA 
V OBLASTI ŠKOLSKÉ LOGOPEDIE 

studium podle § 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
 k výkonu specializovaných činností

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. - ředitelka ústavu

Manager PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D.

Akreditace 29548/2014-1-841

Program CŽV určen pro

Pedagogické pracovníky – speciální pedagogy podle § 18 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-
cích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kteří magisterské studium speciální pedagogiky absol-
vovali se zaměřením na logopedii, tj. vykonali státní závěrečnou zkoušku z logopedie, a kteří v rámci výkonu své profese 
speciálního pedagoga působí ve školách a školských poradenských zařízeních. Kritériem pro výběr uchazeče je kopie 
dokladu o odborné kvalifikaci podle § 18 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a potvrzením 
zaměstnavatele o vykonávaném druhu práce ve školství.

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“), vytištěná a podepsaná zkrácená verze přihlášky

• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
• ověřená kopie dokladu o odborné kvalifikaci podle § 18 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• schopnost uchazeče zajistit si během studia logopedickou praxi v rozsahu 40 hodin (5 x 8 hodin) odborně zaměřenou 

na logopedickou práci s dětmi / žáky / studenty se specificky narušeným vývojem řeči, neurogenními poruchami 
komunikace, poruchami sluchu, poruchami hlasu a rezonance, poruchami plynulosti řeči dle stanovených podmínek

• potvrzení od zaměstnavatele o vykonávaném druhu práce ve školství

Délka / frekv. setkání 2 roky (4 semestry)/ přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)

Uplatnění - kvalifikace
absolventa

Získání odborné kvalifikace pro výkon specializované činnosti speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie. Studi-
em získají absolventi znalosti a dovednosti, které jsou nutné pro výkon odborných speciálně pedagogických – logope-
dických činností v oblasti logopedické péče ve školství, tj. odborných specializovaných výkonů / činností, které provádějí 
speciální pedagogové – logopedi ve školství v oblasti školské logopedie a které přímo souvisejí s procesem logopedické 
diagnostiky, tj. s procesem diagnostiky zdravotního/řečového postižení, s procesem diferenciální diagnostiky, popisem 
symptomatologie narušené komunikační schopnosti a etiopatogeneze jejího vzniku, se zjišťováním a určováním spe-
ciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka a studenta, s volbou a uplatňováním odpovídajících intervenčních logopedic-
kých postupů a speciálně pedagogických poradenských a vzdělávacích postupů.

Počet účastníků min. 6, max. 20

Použité formy práce

Přednáška, konzultace, diskuse, samostatné studium, praktická cvičení, rozbor kazuistik, analýza produktů činnosti, 
rozbor audionahrávek, videonahrávek komunikační schopnosti klientů.
Kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových strá-
nek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením internetu.
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Způsob ukončení

Závěrečná zkouška z předmětů:
• Narušený vývoj řeči a poruchy plynulosti řeči
• Neurogenní poruchy komunikace u dětí/žáků a studentů
• Poruchy sluchu, hlasu a rezonance
• obhajoba závěrečné písemné práce včetně rozboru kazuistiky dítěte / žáka / studenta s  narušenou komunikační 

schopností

Doklad o absolvování
Osvědčení, které opravňuje k výkonu specializovaných činností speciálních pedagogů v oblasti školské logopedie podle 
§ 9 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací, komunikace s vyučujícími (tutory), a v němž mohou být účastníkům progra-
mu CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
náklady na 5 logopedických praxí v rozsahu 8 hodin (celkem 40 hodin praxe), nejsou zahrnuty náklady na nadstandard-
ní činnosti – opakované konzultace, materiální pomůcky, opravné závěrečné zkoušky, opravné obhajoby závěrečné 
písemné práce.

STUDIUM PRO VÝCHOVNÉ PORADCE

studium podle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. - vedoucí katedry

Manager Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.

Číslo akreditace 15636/2015-1-583

Program CŽV určen pro
kvalifikované pedagogické pracovníky vykonávající funkci výchovný poradce nebo se na výkon této funkce připravující 
(studium předpokládá základní znalosti z psychologie, které se prohlubují, rozšiřují, ale i doplňují o zcela nové disciplíny, 
které nejsou obvykle součástí přípravy učitelů, jsou však nutné pro výkon funkce výchovný poradce)

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělá vání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihláš ky“)

• ověřená kopie dokladů o získání odborné kvalifikace
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace absol-
venta získání odborné kvalifikace výchovného poradce

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů:
• Osobnost výchovného poradce a kariérové poradenství
• Základní diagnostické a intervenční techniky v poradenské práci ve škole školní třída a její diagnostika
• Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-learnin-
gového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat adminis trace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, ode-
vzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů CŽV 
zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty případné 
náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učebním plánu; 
exkurze; materiální pomůcky; praxe; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné práce apod.).
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STUDIUM PRO VEDOUCÍ PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

studium podle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Ústav pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant Ing. Alena Opletalová, Ph.D. 

Manager Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

Číslo akreditace 15636/2015-1-583

Program CŽV určen pro kvalifikované pedagogické pracovníky; nutným předpokladem je ochota přijmout model studia s výrazným podílem 
samostatné řízené práce a samostatných aktivit

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělá vání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihláš ky“)

• ověřená kopie dokladů o získání odborné kvalifikace
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
• v případě, že uchazeč dosud není ve funkci vedoucího pedago gického pracovníka, zajistí si komplexní přístup 

k agendě (administrativní, řídící a ekonomické) pedagogického zařízení

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace absol-
venta získání odborné kvalifikace vedoucího pedagogického pracovníka

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z modulů:
• Teorie a praxe školského managementu
• Právo
• Ekonomika a finanční management
• Řízení pedagogického procesu
• Vedení lidí
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-learnin-
gového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat adminis trace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, ode-
vzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů CŽV 
zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty případné 
náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učebním plánu; 
exkurze; materiální pomůcky; praxe; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné práce apod.).
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SBORMISTROVSTVÍ

studium podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
k prohlubování odborné kvalifikace

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra hudební výchovy PdF UP v Olomouci

Odborný garant prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. – vedoucí katedry

Manager doc. PaedDr. Pavel Režný, Ph.D.

Akreditace 20516/2013-1-606

Program CŽV určen pro program je určen pro pedagogické pracovníky a pro aktivní sbormistry, požadováno je úplné střední vzdělání 
ukončené maturitou

Požadavky k přijetí

• talentová přijímací zkouška – prokázání hlasových, pohybových a sluchových předpokladů pro vedení sboru, 
zvládnuté základy hry na klavír 

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / nejvýše 1krát za 2 týdny - pátek prázdninová soustředění – předpokládají se

Uplatnění – kvalifikace absol-
venta prohloubení znalostí a vědomostí ze sbormistrovství

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce
kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu a vlastní 
pěvecký sbor

Způsob ukončení

Závěrečná zkouška: 
• Dějiny sborového zpěvu
• Komplexní analýza sborové partitury
• Koncertní vystoupení s pěveckým sborem, jeho analýza a oponentura
• obhajoba závěrečné písemné práce.

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).

ANGLICKÝ JAZYK PRO 1. STUPEŇ ZŠ

studium podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k prohlubování odborné kvalifikace

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky

Odborný garant Mgr. Ludmila Faltýnková

Manager Mgr. Monika Klimparová

Akreditace 20516/2013-1-606  

Program CŽV určen pro absolventy magisterských akreditovaných programů s kvalifikací pro výuku na 1. stupni ZŠ 

Požadavky k přijetí

• úspěšné absolvování písemného testu u přijímací zkoušky – minimálně 60 % úspěšnost (test ověřuje stupeň 
ovládání jazyka na úrovni B 1* (mírně pokročilí) – kontrola ovládání gramatic., lexikálních, pravopisných 
jevů a porozumění textu

• při předložení certifikátu o vykonání mezinárodní zkoušky Cambridge Exam na úrovni PET a výše (ne starší 3 let) lze 
požádat o uznání přijímací zkoušky a o zařazení do seznamu uchazečů k přijetí podle stupně dosaženého při zkoušce

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

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

Uplatnění – kvalifikace absol-
venta prohloubení znalostí a vědomostí z předmětu anglický jazyk na prvním stupni základní školy (získání aprobace)

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových strá-
nek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

Závěrečná zkouška: 
• Jazyková způsobilost na úrovni B2
• Kulturně-literární přehled
• Didaktika anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ
• obhajoba závěrečné písemné práce.

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Úroveň B1 a B2 je stanovena podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zde naleznete i přesný popis 
znalostí (http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky). Ve výši poplatku 
za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-learningového prostředí 
Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, odevzdávání úkolů 
a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů CŽV zpřístupňo-
vány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty případné náklady na 
nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učebním plánu; exkurze; 
praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné práce apod.).



STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE STUDIUM K PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
www.ccv.upol.cz

PdF UP v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
www.ccv.upol.cz

 

65 66

MUZEJNÍ A GALERIJNÍ PEDAGOGIKA  

studium podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
k prohlubování odborné kvalifikace

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra výtvarné výchovy PdF UP Olomouc

Odborný garant doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc. – vedoucí katedry

Manager Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

Akreditace 11356/2013-201-381  

Program CŽV určen pro absolventy magisterských akreditovaných programů s  aprobací pro výuku všeobecně-vzdělávacích předmětů na ZŠ 
a SŠ (především pro učitele dějepisu, občanské nauky, výtvarné výchovy a vedoucí různých kroužků)

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV  
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 4 semestry / přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota), 2 třídenní soustředění + třídenní exkurze 

Uplatnění – kvalifikace absol-
venta prohloubení znalostí a vědomostí z muzejní a galerijní oblasti 

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu

Způsob ukončení

Závěrečná zkouška: 
• Z muzeopedagogického okruhu
• Z muzeologického okruhu
• Z okruhu teorie a dějin výtvarného umění
• obhajoba závěrečné písemné práce.

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).

PODPORA PŘIROZENÉHO ROZVOJE ŘEČI DĚTÍ 
– PRIMÁRNÍ LOGOPEDICKÁ PREVENCE 

studium podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
k prohlubování odborné kvalifikace

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. - ředitelka ústavu

Manager PhDr. Renata Mlčáková, Ph.D.

Akreditace 29548/2014-1-841

Program CŽV určen pro
Pedagogické pracovníky, kteří se v rámci výkonu své profese a v kontextu školního vzdělávacího programu věnují 
řečové výchově, podpoře komunikační kompetence dětí a primární prevenci narušeného vývoje dětské řeči. Zejména 
pro učitele/učitelky mateřské školy nebo přípravné třídy základní školy.

Požadavky k přijetí

• správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v  programu CŽV 
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)

• strukturovaný životopis
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
• vytištěná a podepsaná zkrácená verze přihlášky
• ověřená kopie dokladu o odborné kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., v plat-

ném znění
• schopnost uchazeče zajistit si během studia pedagogickou praxi v rozsahu 20 hodin
• řeč uchazeče / uchazečky nesmí vykazovat znaky narušené komunikační schopnosti

Délka / frekv. setkání 1 rok (2 semestry) / přibližně 2krát za měsíc (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace
absolventa

Absolvent porozumí obsahu a pojetí primární logopedické prevence, získá kompetenci k  podpoře přirozeného vývoje 
dětské řeči uskutečňované v rámci školních vzdělávacích programů. Získá povědomí o pěstování kultury mluvního projevu.
Absolvent získá schopnost porozumět průběhu vývoje dětské řeči a rizikům, která se mohou ve vývoji řeči projevovat. 
Absolvent získá znalosti a praktické dovednosti z oblasti účinné podpory rozvoje dětské řeči ve všech složkách, a to 
jak v  oblasti porozumění řeči, tak ve složce  expresivní, v oblasti obsahové i formální. Je připraven působit na rozvoj 
předpokladů potřebných pro budoucí osvojování dovedností čtení a psaní dětí ve školním věku.
Absolvent získá způsobilost rozvíjet u dětí dovednosti, potřebné pro dobrý vývoj artikulace,  bude seznámen s nejčas-
tějšími odchylkami ve vývoji artikulace.
Absolvent se orientuje v základních kategoriích narušené komunikační schopnosti, je schopen využívat získané zna-
losti ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními. Je schopen  poskytovat poradenské služby rodičům / zá-
konným zástupcům ve smyslu doporučování kvalifikované logopedické intervence pro děti a žáky v  rezortu školství  
a zdravotnictví.

Počet účastníků min. 6, max. 20

Použité formy práce prezenční výuka, konzultace, rozbor případových studií, praktická cvičení, samostatné studium; studium je podpo-
rované speciální studijní literaturou (studijními oporami);  nezbytný je přístup k  PC a internetu

Způsob ukončení závěrečný pohovor a rozbor kazuistiky, kterou absolvent zpracoval na základě pedagogické praxe zaměřené na pro-
vádění aktivit v oblasti primární logopedické prevence
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Doklad o absolvování

Absolventům je vydáno osvědčení podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, které je opravňu-
je k výkonu činnosti logopedického asistenta podle čl. IV. písmeno c) a čl. V. – 2. odst. Metodického doporučení č.j. 
14712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství, tj. k činnostem na podporu přirozeného rozvoje komuni-
kačních schopností a dovedností u dětí v předškolním a mladším školním věku, na prevenci vzniku poruch řeči 
a čtenářských obtíží.

Poznámka

V ceně studijního poplatku je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-learningového prostředí Uni-
for, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV včetně přihlašování ke zkouškám, odevzdávání úkolů a sa-
mostatných prací, komunikace s vyučujícími (tutory), a v němž mohou být účastníkům programu CŽV zpřístupňovány 
materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty náklady na pedagogickou 
praxi (20 hodin), nejsou zahrnuty náklady na nadstandardní činnosti – opakované konzultace, materiální pomůcky.

CANISTERAPEUTICKÝ VÝCVIK

Pracoviště garantující kurz 
odborně Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP v Olomouci

Odborný garant doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. - ředitelka ústavu

Manager kurzu Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D. 

Kurz určen pro Pracovníky v sociálních službách, školství či zdravotnictví, zejména pro speciální pedagogy, dále pro účastníky 
psychologických či pedagogických oborů a pro zájemce o danou problematiku. 

Požadavky k přijetí Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu (viz web http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky – kurzy 
CŽV“) a uhrazení poplatku za kurz.

Rozsah / celková délka kurzu Celková časová dotace výuky je 68 hodin přímé výuky, 4 hodiny nepřímé výuky a 20 hodin praxe. Kurz je koncipován 
na jeden rok a výuka je rozdělena do dvou semestrů. Výuka bude probíhat v sobotu. 

Cíl kurzu, kvalifikační efekt

Hlavním vzdělávacím cílem je rozšířit odborné kompetence účastníků o praktické poznatky z oblasti canisterapie, 
včetně získání nových znalostí z oblasti speciální pedagogiky a ze sféry terapie osob se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Záměrem je vybavit účastníky základními i specifickými znalostmi a dovednostmi z oblasti canisterapie 
a z jednotlivých oblastí a metod speciální pedagogiky. 

Formy práce při studiu použité V  rámci vzdělávacího kurzu se bude jednat o kombinaci prezenční výuky, on-line nebo off-line aktivit, praktické 
výuky a praxe.

Obsah kurzu 

Metody a možnosti uplatnění canisterapie. Legislativa a právní úpravy v canisterapii. Etologie psa, veterinární péče. 
Výchova psa na canisterapii. Úvod do speciální pedagogiky. Oblasti speciální pedagogiky podle druhu postižení. 
Možnosti komunikace s  jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami. Základy adiktologického poradenství, 
psychoterapie, skupinové psychoterapie. Rodinná terapie, krizová intervence. Základy terapie. Ukázky přímé práce 
s klientem. Relaxační techniky. 

Požadavky k ukončení

Celý kurz je po úspěšném složení poslední ročníkové souborné zkoušky zakončen závěrečnou zkouškou před komisí. 
Závěrečná zkouška se skládá z ústní a praktické části. Ústní část závěrečné zkoušky je z předmětů:
• Canisterapie a etologie psa.
• Speciální pedagogika.
• Terapeutické přístupy.
• Praktická část závěrečné zkoušky:
• Přímá práce s klientem.

Materiály
Účastník kurzu získá odkazy na literaturu k danému tématu a přístup na e-mail s podklady a materiály k danému 
kurzu a problematice. Účastník si během kurzu povede deník praxe, který mu bude zdrojem námětů pro jeho další 
praxi. 

Počet účastníků min. 15, max. 25

Doklad o absolvování studia Osvědčení o absolvování kurzu, v sou ladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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VÝCHOVA KE ZDRAVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ
studium podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.

k prohlubování odborné kvalifikace

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Odborný garant Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 

Manager Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Číslo akreditace 1135/2015-1-181

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 1. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 7 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV 
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Při hlášky“)
• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis 
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace absol-
venta prohloubení znalostí a vědomostí z předmětu výchova ke zdraví na prvním stupni základní školy (získání aprobace)

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu 

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů: 
• výchova ke zdraví – okruh biologicko-zdravovědný
• výchova ke zdraví – okruh psycho-sociální
• didaktika výchovy ke zdraví
• závěrečná zkouška z předmětů: 
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
PRO 1. STUPEŇ ZŠ

studium podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 
k prohlubování odborné kvalifikace

Pracoviště garantující progr. 
CŽV odborně Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci

Odborný garant Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. 

Manager Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Číslo akreditace 1135/2015-1-181

Program CŽV určen pro určeno pro  učitele 1. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 7 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky k přijetí

správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV 
(viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Při hlášky“)
• ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
• strukturovaný životopis 
• zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-

Délka / frekv. setkání 2 roky / přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota)

Uplatnění – kvalifikace absol-
venta

prohloubení znalostí a vědomostí z předmětu ochrana člověka za mimořádných událostí na prvním stupni základní 
školy (získání aprobace)

Počet účastníků min. 6, max. 30

Použité formy práce kombinace prezenčního a distančního studia s  využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových 
stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu 

Způsob ukončení

závěrečná zkouška z předmětů: 
• Mimořádné události a ochrana obyvatelstva
• První pomoc 
• Didaktika ochrany obyvatel za mimořádných událostí
• obhajoba závěrečné písemné práce

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování studia podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 
akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka

Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-lear-
ningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat administrace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, 
odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům progra-
mů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty 
případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace; kurzy a soustředění, které nejsou v učeb-
ním plánu; exkurze; praxe; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky; opravné obhajoby závěrečné písemné 
práce apod.).
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KONTAKTY

Doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D. - proděkanka pro organizaci, rozvoj a celoživotní vzdělávání
tel.: +420 585 635 006, 607
e-mail: hana.maresova@upol.cz

Ing. Igor Škarabella - vedoucí pracoviště (katedry), projektový manažer
tel.: +420 585 635 148
e-mail: igor.skarabella@upol.cz

Mgr. Martin Ivanovský - zástupce vedoucího katedry, projektový manažer
tel.: +420 585 635 149
e-mail: martin.ivanovsky@upol.cz

PaedDr. Irena Smetanová - studijní referentka
tel.: +420 585 635 147
e-mail: irena.smetanova@upol.cz

PhDr. Jana Vítková - sekretariát + studijní referentka
tel.: +420 585 635 146
e-mail: jana.vitkova@upol.cz

Mgr. Klára Hrubá - projektová manažerka
tel.: +420 585 635 177
e-mail: klara.hruba@upol.cz

Mgr. Barbora Mlčochová - projektová manažerka
tel.: +420 585 635 175
e-mail: barbora.mlcochova@upol.cz

Mgr. Martina Bartoníčková - referentka pro organizaci a řízení
tel.: +420 585 635 189
e-mail: martina.bartonickova@upol.cz

Ing. Jana Horná - administrativně správní pracovník
tel.: +420 585 635 143
e-mail: jana.horna@upol.cz

CCV PdF UP je na



PEDAGOGICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI
CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 5, 771 40 OLOMOUC

Více informací na WWW.CCV.UPOL.CZ


