
Pedagogický pracovník, který splní předpoklady stanovené 
v § 12 zák. č. 563/2004 Sb., získá odbornou kvalifikaci učitele AJ 

 
na 1. st. ZŠ podle § 7 odst. 1 písm.)  
 na 2. st. ZŠ podle § 8 odst. 1 písm. i) 
na SŠ podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 563/2004 Sb.  
 
§ 12 zákona č. 563/2004 Sb. 
 
Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 
Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky získává odbornou kvalifikaci 
vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

a) v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd 
zaměřené na přípravu učitelů příslušných cizích jazyků,  
(„učitelství pro 2. st. ZŠ v oboru AJ“ nebo „učitelství VVP na SŠ v oboru AJ“) 

 
b) jiného akreditovaného studijního programu v oblasti pedagogických věd než podle 

písmene a), (např. magisterský studijní program „učitelství pro 1. st. ZŠ“, učitelství 
pro 2. st. ZŠ“, „vychovatelství“, „učitelství pro MŠ“, „andragogika“ „sociální 
pedagogika“) 
a vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně 
úrovni C1 SERR a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka, 
 

c)  v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti společenských věd 
zaměřené na příslušné cizí jazyky (filologie-anglistika) a 
1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním 

programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů, 
2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 

a zaměřeném na přípravu učitelů (studium v programu CŽV na VŠ, obvykle 
v rozsahu alespoň 250 hodin), nebo 

3. studiem pedagogiky (studium pedagogiky v sytému DVPP v rozsahu alespoň 120 
hodin), 
 

d)   jiného akreditovaného magisterského studijního programu než podle písmen a), b) a 
c) a 
1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním 

programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů, nebo 
2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 

a zaměřeném na přípravu učitelů, 
 a vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně 
úrovni C1 SERR  pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka. 

 
 
§ 6b vyhlášky. 317/2005 Sb. v platném znění 
Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka 
(1) Doplňujícím didaktickým studiem příslušného cizího jazyka získává jeho absolvent 
znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka. 
(2) Studium se uskutečňuje v délce trvání nejméně 60 vyučovacích hodin. 
(3) Dokladem o absolvování studia je osvědčení. 


