
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů § 7 až 9

1.
Instruktor prostorové orientace osob se zrakovým postižením (specializovaná činnost v oblasti 
prostorové orientace zrakově postižených)

2. Koordinátor ICT

3. Studium pro výchovné poradce

4.
Studium pro výchovné poradce – doplňující modul doplnění kvalifikace o speciálněpedago-
gickou problematiku

5. Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Studium k prohlubování odborné kvalifikace
Studium k prohlubování odborné kvalifikace (§ 10)

1. Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele, pedagogické a výchovné pracovníky
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Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
Studium v oblasti pedagogických věd (§ 2)

1. Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku střední školy
2.  Pedagogické studium učitelů praktického vyučování střední školy

3.
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických studijních oborů střední 
školy

4.
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů HV v základní umělecké škole, 
střední odborné škole a konzervatoři

5.
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů VV v základní umělecké 
a střední odborné škole

6. Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů střední školy

7.
Pedagogické studium učitelů odborného předmětu Pedagogika – program je identický 
s předcházejícím, účastníci žádají o uznání absolvovaných předmětů
(POUZE PRO ABSOLVENTY PdF UP V OLOMOUCI)

8. Pedagog volného času
9. Pedagogické studium vychovatelů

Studium k rozšíření odborné kvalifikace 
Získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost

na jiném druhu nebo na jiném stupni školy (§ 6a)
1. Anglický jazyk – učitelství pro střední školy
2. Biologie – učitelství pro střední školy
3. Český jazyk – učitelství pro střední školy
4. Hudební výchova – učitelství pro střední školy
5. Matematika – učitelství pro střední školy
6. Německý jazyk – učitelství pro střední školy
7. Německý jazyk – učitelství pro 2. stupeň základních škol 
8. Technická a informační výchova – učitelství pro střední školy

9.
Učitelství pro 1. stupeň základní školy – pro učitele a učitelky MŠ pro absolventy magisterské-
ho studijního oboru Předškolní pedagogika

10. Učitelství pro 1. stupeň základních škol (rozšíření kvalifikace z učit. 2. st. ZŠ)
11. Společensko-vědní základ – učitelství pro střední školy

12.
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (rozšíření odborné kvalifikace pro absolventy akreditovaného 
magisterského studijního oboru Předškolní pedagogika)

 Studium k rozšíření odborné kvalifikace 
Získání způsobilosti vyučovat další předměty (§ 6b)

1. Anglický jazyk – učitelství pro 1. stupeň základní školy
2. Anglický jazyk – učitelství pro základní školy
3. Český jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ
4. Informatika – učitelství pro ZŠ
5. Matematika – učitelství pro 2. stupeň základních škol
6. Muzejní a galerijní pedagogika
7. Společenské vědy a výchova k občanství – učitelství pro 2. st. ZŠ, SŠ
8. Přírodopis – učitelství pro 2. stupeň
9. Sbormistrovství

Studium k rozšíření odborné kvalifikace 
Získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně 

postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení (§ 6c)
1. Speciální pedagogika pro učitelky a učitele mateřských škol
2. Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku střední školy
3. Speciální pedagogika pro vychovatele
4. Speciální pedagogika
5. Speciální pedagogika – surdopedie se zaměřením na znakový jazyk 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace 
Studium k zabezpečení logopedické péče ve školství podle - Metodického doporučení 

č.j. 14 712/2009-61 - Studium k zabezpečení logopedické péče ve školství“
1. Speciální pedagogika – logopedie (logopedický asistent)
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