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ZÁKON

ze dne 2. května 2012,

kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České repu-
bliky:

Čl. I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracov-
nících a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 383/2005 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 264/
/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 384/2008
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 422/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb. a zákona
č. 420/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova „speciálně pedagogickou“
nahrazují slovem „speciálněpedagogickou“.

2. V § 2 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové
písmeno i), které včetně poznámky pod čarou č. 20 zní:
„i) metodik prevence v pedagogicko-psychologické

poradně20),

20) § 5 odst. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poraden-
ských služeb ve školách a školských poradenských zaříze-
ních, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

3. V části první v nadpisu hlavy II se slova „A PO-
ŽADAVKY“ zrušují.

4. V § 6 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou
č. 8 zní:

„(1) Učitel mateřské školy získává odbornou kva-
lifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném studijním programu v oblasti pe-
dagogických věd zaměřené na přípravu učitelů ma-
teřské školy,

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném studijním programu v oblasti pe-
dagogických věd zaměřené na přípravu učitelů
prvního stupně základní školy nebo vychovatelství
nebo pedagogiku volného času nebo studijního
oboru pedagogika a vzděláním v programu celoži-
votního vzdělávání uskutečňovaném vysokou ško-

lou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské
školy,

c) vyšším odborným vzděláním získaným ukonče-
ním akreditovaného vzdělávacího programu vyšší
odborné školy1) v oboru vzdělání zaměřeném na
přípravu učitelů mateřské školy,

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukonče-
ním akreditovaného vzdělávacího programu vyšší
odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na
přípravu vychovatelů a vzděláním v programu ce-
loživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou
školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské
školy,

e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získa-
ným ukončením vzdělávacího programu středního
vzdělávání1) v oboru vzdělání zaměřeném na pří-
pravu učitelů mateřské školy,

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získa-
ným ukončením vzdělávacího programu středního
vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na pří-
pravu vychovatelů a vykonáním jednotlivé
zkoušky8), která svým obsahem a formou odpo-
vídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky
z předmětu zaměřeného na pedagogiku předškol-
ního věku, nebo

g) vzděláním podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

8) § 113 školského zákona.“.

5. V § 6 odst. 2 písm. a), § 7 odst. 2 písm. a), § 8
odst. 2 písm. a), § 9 odst. 2 písm. a) a v § 21 písm. c) se
slovo „nebo“ zrušuje.

6. V § 6 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) vyšším odborným vzděláním získaným ukonče-
ním akreditovaného vzdělávacího programu vyšší
odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na
speciální pedagogiku, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).
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7. V § 6 odst. 2 písm. c) se slova „předškolního
vzdělávání“ nahrazují slovy „mateřské školy“.

8. V § 7 odstavec 1 zní:

„(1) Učitel prvního stupně základní školy získá-
vá odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním
získaným studiem

a) v akreditovaném magisterském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené na
přípravu učitelů prvního stupně základní školy,

b) v akreditovaném magisterském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené na
přípravu učitelů mateřské školy nebo studijního
oboru pedagogika a vzděláním v programu celoži-
votního vzdělávání uskutečňovaném vysokou ško-
lou a zaměřeném na přípravu učitelů prvního
stupně základní školy,

c) v akreditovaném magisterském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené na
přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů
druhého stupně základní školy nebo na přípravu
učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého
stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích
předmětů střední školy a

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na přípravu učitelů prvního stupně zá-
kladní školy, nebo

2. doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvali-
fikace podle § 22 odst. 2 (dále jen „doplňující
studium k rozšíření odborné kvalifikace“),

d) v akreditovaném magisterském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené na
přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů
střední školy a vzděláním v programu celoživot-
ního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou
a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně
základní školy,

e) v akreditovaném magisterském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené na
přípravu učitelů základní umělecké školy studij-
ního oboru, který odpovídá charakteru vyučova-
ného předmětu,

f) podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka, nebo

g) podle odstavce 2 písm. a) nebo b).“.

9. V § 7 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném magisterském studijním pro-

gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené na
speciální pedagogiku, studijního oboru speciální
pedagogika, a vzděláním v programu celoživot-
ního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou
a zaměřeném na přípravu učitelů prvního stupně
základní školy, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

10. V § 7 odst. 2 písm. c) se slovo „bakalářském“

zrušuje.

11. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Učitel druhého stupně základní školy získá-
vá odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním
získaným studiem v akreditovaném magisterském stu-
dijním programu

a) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu
učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého
stupně základní školy,

b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu
učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého
stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích
předmětů střední školy,

c) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu
učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední
školy,

d) studijního oboru, který odpovídá charakteru vy-
učovaného předmětu, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené
na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích
předmětů druhého stupně základní školy nebo
střední školy, nebo

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na přípravu učitelů druhého stupně zá-
kladní školy nebo střední školy,

e) v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální
pedagogiku pro učitele a vzděláním v programu
celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vyso-
kou školou a zaměřeném na přípravu učitelů dru-
hého stupně základní školy nebo střední školy,

f) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu
učitelů prvního stupně základní školy a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené
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na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích
předmětů druhého stupně základní školy,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na přípravu učitelů druhého stupně zá-
kladní školy, nebo

3. doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvali-
fikace,

g) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu
učitelů základní umělecké školy studijního oboru,
který odpovídá charakteru vyučovaného před-
mětu,

h) zaměřeném na tělesnou výchovu a sport jen pro
výuku tělesné výchovy, nebo

i) podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka.“.

12. V § 8 odst. 2 se za písmeno a) vkládají nová
písmena b) a c), která znějí:

„b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném magisterském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené na
speciální pedagogiku, studijního oboru speciální
pedagogika, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené
na přípravu učitelů základní školy nebo střední
školy, nebo

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na přípravu učitelů základní školy nebo
střední školy,

c) vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném magisterském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené na
přípravu učitelů prvního stupně základní školy
a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání
uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na
speciální pedagogiku, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno d).

13. Za § 8 se vkládají nové § 8a a 8b, které včetně
nadpisů a poznámek pod čarou č. 16 a 17 znějí:

„§ 8a

Učitel přípravné třídy základní školy

Učitel přípravné třídy základní školy16) získává
odbornou kvalifikaci vzděláním podle § 6 nebo § 7.

§ 8b

Učitel přípravného stupně základní školy speciální

Učitel přípravného stupně základní školy speciál-
ní17) získává odbornou kvalifikaci vzděláním podle § 7
odst. 2.

16) § 47 školského zákona.
17) § 48a školského zákona.“.

14. V § 9 odstavec 1 zní:

„(1) Učitel všeobecně-vzdělávacích předmětů
střední školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškol-
ským vzděláním získaným studiem v akreditovaném
magisterském studijním programu

a) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu
učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední
školy,

b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu
učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého
stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích
předmětů střední školy,

c) ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vy-
učovaného všeobecně-vzdělávacího předmětu, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené
na přípravu učitelů střední školy nebo druhého
stupně základní školy, nebo

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na přípravu učitelů střední školy nebo dru-
hého stupně základní školy,

d) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu
učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého
stupně základní školy a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené
na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích
předmětů střední školy,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na přípravu učitelů střední školy, nebo

3. doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvali-
fikace,

e) podle § 8 odst. 1 písm. a) jen pro výuku na nižším
stupni víceletého gymnázia,
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f) zaměřeném na tělesnou výchovu a sport jen pro
výuku tělesné výchovy, nebo

g) podle § 12 jen pro výuku cizího jazyka.“.

15. V § 9 odst. 2 se za písmeno a) vkládají nová
písmena b) a c), která znějí:

„b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu
učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého
stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích
předmětů střední školy studijního oboru, který
odpovídá charakteru vyučovaného odborného
předmětu,

c) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu
učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední
školy studijního oboru, který odpovídá charakteru
vyučovaného odborného předmětu, nebo“.

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno d).

16. V § 9 odst. 2 písmeno d) zní:

„d) studijního oboru, který odpovídá charakteru vy-
učovaného odborného předmětu, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném studijním programu v oblasti
pedagogických věd zaměřené na přípravu uči-
telů střední školy nebo druhého stupně zá-
kladní školy,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na přípravu učitelů střední školy nebo dru-
hého stupně základní školy, nebo

3. studiem pedagogiky podle § 22 (dále jen „stu-
dium pedagogiky“).“.

17. V § 9 odstavec 3 zní:

„(3) Učitel praktického vyučování získává odbor-
nou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném studijním programu studijního
oboru, který odpovídá charakteru praktického vy-
učování, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené
na přípravu učitelů střední školy nebo druhého
stupně základní školy,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na přípravu učitelů střední školy nebo dru-
hého stupně základní školy, nebo

3. studiem pedagogiky,

b) vyšším odborným vzděláním získaným ukonče-
ním akreditovaného vzdělávacího programu vyšší
odborné školy v oboru vzdělání, který odpovídá
charakteru praktického vyučování, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené
na přípravu učitelů střední školy nebo druhého
stupně základní školy,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na přípravu učitelů střední školy nebo dru-
hého stupně základní školy, nebo

3. studiem pedagogiky, nebo

c) středním vzděláním s maturitní zkouškou získa-
ným ukončením vzdělávacího programu středního
vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá cha-
rakteru vyučovaného předmětu, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené
na přípravu učitelů střední školy nebo druhého
stupně základní školy,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na přípravu učitelů střední školy nebo dru-
hého stupně základní školy, nebo

3. studiem pedagogiky.“.

18. V § 9 odstavec 5 zní:

„(5) Učitel odborného výcviku získává odbornou
kvalifikaci

a) podle odstavce 3, nebo

b) středním vzděláním s výučním listem získaným
ukončením vzdělávacího programu středního
vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá cha-
rakteru vyučovaného předmětu, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené
na přípravu učitelů střední školy nebo druhého
stupně základní školy,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na přípravu učitelů střední školy nebo dru-
hého stupně základní školy, nebo

3. studiem pedagogiky.“.
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19. V § 9 odstavec 6 zní:

„(6) Učitel odborného výcviku zdravotnických
oborů vzdělání získává odbornou kvalifikaci vzděláním
podle odstavců 3 a 4.“.

20. V § 9 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Učitel střední školy, který vzdělává ve třídě
nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzděláva-
cími potřebami, získává odbornou kvalifikaci

a) vzděláním stanoveným pro učitele střední školy
podle odstavců 1 až 6 a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném studijním programu v oblasti
pedagogických věd zaměřené na speciální peda-
gogiku, nebo

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na speciální pedagogiku,

b) studiem v akreditovaném magisterském studijním
programu v oblasti pedagogických věd zaměřené
na speciální pedagogiku pro učitele a vzděláním
v programu celoživotního vzdělávání uskutečňo-
vaném vysokou školou zaměřeném na přípravu
učitelů druhého stupně základní školy nebo
střední školy, nebo

c) pro výuku v praktické škole jednoleté a praktické
škole dvouleté studiem v akreditovaném magister-
ském studijním programu v oblasti pedagogických
věd zaměřené na speciální pedagogiku pro uči-
tele.“.

21. § 10 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 7 zní:

„§ 10

Učitel uměleckých odborných předmětů v základní
umělecké škole, střední škole a konzervatoři

(1) Učitel uměleckých odborných předmětů v zá-
kladní umělecké škole, střední škole a konzervatoři zís-
kává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném studijním programu studijního
oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného
uměleckého předmětu, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-

vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na pedagogiku, nebo

3. studiem pedagogiky,

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném magisterském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené na
přípravu učitelů základní umělecké školy jen pro
výuku v základní umělecké škole,

c) vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném magisterském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené na
přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů
studijního oboru zaměřeného na hru na hudební
nástroj nebo na sólový zpěv jen pro výuku těchto
předmětů v základní umělecké škole,

d) vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném magisterském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené na
přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů
studijního oboru zaměřeného na výtvarnou vý-
chovu jen pro výuku výtvarného oboru v základní
umělecké škole,

e) vyšším odborným vzděláním získaným ukonče-
ním osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího pro-
gramu oboru vzdělání konzervatoře1), který od-
povídá charakteru vyučovaného uměleckého před-
mětu,

f) vyšším odborným vzděláním získaným ukonče-
ním akreditovaného vzdělávacího programu vyšší
odborné školy v oboru vzdělání, který odpovídá
charakteru vyučovaného uměleckého předmětu, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na pedagogiku, nebo

3. studiem pedagogiky,

g) středním vzděláním s maturitní zkouškou získa-
ným ukončením odpovídající části vzdělávacího
programu konzervatoře a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na pedagogiku, nebo

3. studiem pedagogiky, nebo
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h) středním vzděláním s maturitní zkouškou získa-
ným ukončením vzdělávacího programu středního
vzdělávání v oboru vzdělání, který odpovídá cha-
rakteru vyučovaného uměleckého předmětu, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném bakalářském studijním pro-
gramu v oblasti pedagogických věd,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na pedagogiku, nebo

3. studiem pedagogiky.

(2) Ředitel základní umělecké školy, střední školy
a konzervatoře může v odůvodněných případech roz-
hodnout, že upouští od předpokladu splnění odborné
kvalifikace u učitele uměleckého předmětu, který vy-
konává umělecko-pedagogickou činnost, pokud je
nebo byl výkonným umělcem7). Rozhodnutí musí
být vydáno písemnou formou. Tímto rozhodnutím se
pro pracovněprávní účely považuje předpoklad od-
borné kvalifikace učitele na dané škole za splněný.

7) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech sou-
visejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

22. V § 11 odst. 1 se slova „všeobecně vzděláva-
cích“ nahrazují slovem „všeobecně-vzdělávacích“ a slo-
va „všeobecně vzdělávacího“ se nahrazují slovem „vše-
obecně-vzdělávacího“.

23. V § 11 odst. 2 písm. c) se slova „ , a praxí
v oboru v délce trvání nejméně 3 let“ zrušují.

24. § 12 a 13 včetně nadpisů znějí:

„§ 12

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 pro-
gramu v oblasti pedagogických věd zaměřené na
přípravu učitelů příslušných cizích jazyků,

b) jiného akreditovaného studijního programu v ob-
lasti pedagogických věd než podle písmene a), vy-
konáním jazykové zkoušky z příslušného cizího
jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společ-
ného evropského referenčního rámce pro jazyky

a doplňujícím didaktickým studiem příslušného ja-
zyka,

c) v akreditovaném magisterském studijním pro-
gramu v oblasti společenských věd zaměřené na
příslušné cizí jazyky a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném studijním programu v oblasti
pedagogických věd zaměřené na přípravu uči-
telů,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na přípravu učitelů, nebo

3. studiem pedagogiky, nebo

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 uči-
telů, nebo

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na přípravu učitelů, a vykonáním jazykové
zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovída-
jící minimálně úrovni C1 Společného evropské-
ho referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím
didaktickým studiem příslušného jazyka.

§ 13

Pedagog v zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků

Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků získává odbornou kvalifikaci vysoko-
školským vzděláním získaným studiem v akreditova-
ném magisterském studijním programu studijního obo-
ru, který odpovídá charakteru vzdělávacího předmětu,
a pedagogickou praxí nebo praxí v oboru, který od-
povídá charakteru vzdělávacích předmětů, v délce nej-
méně 4 let.“.

25. § 16 včetně nadpisu zní:

„§ 16

Vychovatel

(1) Vychovatel získává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném studijním programu v oblasti pe-
dagogických věd,
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b) vysokoškolským vzděláním podle § 7 až 10, 12
a 14,

c) vysokoškolským vzděláním získaným ukončením
jiného akreditovaného studijního programu než
podle písmen a) a b) a

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání v oblasti pedagogických věd uskutečňova-
ném vysokou školou, nebo

2. studiem pedagogiky,

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukonče-
ním akreditovaného vzdělávacího programu vyšší
odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na
vychovatelství nebo na pedagogiku volného času
nebo na speciální pedagogiku nebo na sociální pe-
dagogiku,

e) vyšším odborným vzděláním získaným ukonče-
ním jiného akreditovaného vzdělávacího programu
než podle písmene d) a

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na vychovatelství nebo sociální pedago-
giku nebo pedagogiku volného času nebo na
přípravu učitelů základní školy nebo střední
školy, nebo

2. studiem pedagogiky,

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získa-
ným ukončením vzdělávacího programu střední
školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu
vychovatelů nebo pedagogů volného času,

g) středním vzděláním s maturitní zkouškou získa-
ným ukončením vzdělávacího programu středního
vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na pří-
pravu učitelů předškolního vzdělávání a vykoná-
ním jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a for-
mou odpovídá zkoušce profilové části maturitní
zkoušky z předmětu zaměřeného na vychovatel-
ství, nebo

h) středním vzděláním s maturitní zkouškou získa-
ným ukončením jiného vzdělávacího programu
středního vzdělávání než podle písmene f) a g)
a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání
uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na
vychovatelství nebo sociální pedagogiku nebo pe-
dagogiku volného času nebo přípravu učitelů zá-
kladní školy nebo střední školy.

(2) Vychovatel, který vykonává přímou pedago-
gickou činnost ve školském výchovném a ubytovacím
zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky

se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském za-
řízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné vý-
chovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně vý-
chovnou péči, získává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném studijním programu v oblasti pe-
dagogických věd zaměřené na speciální pedago-
giku nebo sociální pedagogiku,

b) vyšším odborným vzděláním získaným ukonče-
ním akreditovaného vzdělávacího programu vyšší
odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na
speciální pedagogiku, nebo

c) vzděláním stanoveným pro vychovatele podle od-
stavce 1 a vzděláním v programu celoživotního
vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a za-
měřeném na speciální pedagogiku.“.

26. § 17 včetně nadpisu zní:

„§ 17

Pedagog volného času

(1) Pedagog volného času, který vykonává kom-
plexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdě-
lávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové
vzdělávání, získává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném studijním programu v oblasti pe-
dagogických věd,

b) vysokoškolským vzděláním získaným ukončením
jiného akreditovaného studijního programu než
podle písmene a) a

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na pedagogiku, nebo

2. studiem pedagogiky,

c) vyšším odborným vzděláním získaným ukonče-
ním akreditovaného vzdělávacího programu vyšší
odborné školy v oboru vzdělání s pedagogickým
zaměřením,

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukonče-
ním jiného akreditovaného vzdělávacího programu
než podle písmene c) a

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na pedagogiku, nebo

2. studiem pedagogiky,

e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získa-
ným ukončením vzdělávacího programu středního
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vzdělávání v oboru vzdělání s pedagogickým za-
měřením, nebo

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získa-
ným ukončením jiného vzdělávacího programu
středního vzdělávání než podle písmene e) a

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na pedagogiku, nebo

2. studiem pedagogiky.

(2) Pedagog volného času, který vykonává dílčí
přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání
ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělá-
vání, získává odbornou kvalifikaci

a) vzděláním podle odstavce 1, nebo

b) středním vzděláním s výučním listem získaným
ukončením vzdělávacího programu středního
vzdělávání a
1. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-

vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na pedagogiku, nebo

2. studiem pedagogiky.“.

27. § 18 včetně nadpisu zní:

„§ 18

Speciální pedagog

Speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci
vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akredi-
tovaném magisterském studijním programu v oblasti
pedagogických věd
a) zaměřené na speciální pedagogiku,
b) zaměřené na pedagogiku předškolního věku nebo

na přípravu učitelů základní školy nebo na pří-
pravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů
střední školy nebo na přípravu vychovatelů a do-
plňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace
uskutečňovaném vysokou školou, nebo

c) studijního oboru pedagogika a doplňujícím stu-
diem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňova-
ném vysokou školou.“.

28. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 19a

Metodik prevence
v pedagogicko-psychologické poradně

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické

poradně získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským
vzděláním získaným studiem v akreditovaném studij-
ním programu.“.

29. § 20 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 18 a 19 zní:

„§ 20

Asistent pedagoga

(1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pe-
dagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti
nebo žáci se speciálními vzdělávacími potřebami18),
nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou
individuální integrace19), získává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném studijním programu v oblasti pe-
dagogických věd,

b) vysokoškolským vzděláním získaným studiem ji-
ného akreditovaného studijního programu než po-
dle písmene a) a

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na pedagogiku,

2. studiem pedagogiky, nebo

3. absolvováním vzdělávacího programu pro asi-
stenty pedagoga uskutečňovaného vysokou
školou nebo zařízením pro další vzdělávání pe-
dagogických pracovníků (dále jen „studium pro
asistenty pedagoga“),

c) vyšším odborným vzděláním získaným ukonče-
ním akreditovaného vzdělávacího programu vyšší
odborné školy v oboru vzdělání s pedagogickým
zaměřením,

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukonče-
ním jiného akreditovaného vzdělávacího programu
než podle písmene c) a

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na pedagogiku,

2. studiem pedagogiky, nebo

3. studiem pro asistenty pedagoga,

e) středním vzděláním s maturitní zkouškou získa-
ným ukončením vzdělávacího programu středního
vzdělávání v oboru vzdělání s pedagogickým za-
měřením, nebo

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získa-
ným ukončením jiného vzdělávacího programu
středního vzdělávání než podle písmene e) a
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1. vzděláním v programu celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaném vysokou školou a zaměře-
ném na pedagogiku,

2. studiem pedagogiky, nebo

3. studiem pro asistenty pedagoga.

(2) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pe-
dagogickou činnost spočívající v pomocných výchov-
ných pracích ve škole, ve školském zařízení pro zá-
jmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytova-
cím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro
preventivně výchovnou péči, získává odbornou kvalifi-
kaci

a) vzděláním podle odstavce 1,

b) středním vzděláním s výučním listem získaným
ukončením vzdělávacího programu středního
vzdělávání a studiem pedagogiky,

c) středním vzděláním získaným ukončením vzdělá-
vacího programu středního vzdělávání v oboru
vzdělání zaměřeném na přípravu asistentů peda-
goga,

d) středním vzděláním získaným ukončením vzdělá-
vacího programu středního vzdělávání a
1. studiem pedagogiky, nebo

2. studiem pro asistenty pedagoga, nebo

e) základním vzděláním a studiem pro asistenty pe-
dagoga.

18) § 16 odst. 9 školského zákona.
19) § 3 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a stu-

dentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků
a studentů mimořádně nadaných.“.

30. V § 21 se za písmeno c) vkládá nové písme-
no d), které zní:

„d) vyšším odborným vzděláním získaným ukonče-
ním akreditovaného vzdělávacího programu vyšší
odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na
sportovní, tělovýchovné a pohybové činnosti a zís-
káním osvědčení nejméně II. třídy trenéra přísluš-
né specializace, nebo“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

31. § 22 včetně nadpisu zní:

„§ 22

Společná ustanovení k získávání odborné kvalifikace

(1) Studiem pedagogiky se rozumí vzdělání zís-

kané studiem ve vzdělávacím programu akreditovaném
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a usku-
tečňovaném vysokou školou nebo zařízením pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků

a) pro učitele odborných předmětů střední školy, pro
učitele praktického vyučování střední školy, pro
učitele odborného výcviku střední školy, pro uči-
tele uměleckých odborných předmětů v základní
umělecké škole, střední škole a konzervatoři a pro
učitele jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky s obsahovým zaměřením na pedagogiku,
psychologii a didaktiku,

b) pro vychovatele, pedagoga volného času a asistenta
pedagoga s obsahovým zaměřením na pedagogiku
a psychologii.

(2) Doplňujícím studiem k rozšíření odborné kva-
lifikace se rozumí vzdělání získané studiem ve vzdělá-
vacím programu akreditovaném pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a uskutečňovaném vysokou
školou, kterým získávají absolventi magisterských stu-
dijních programů v oblasti pedagogických věd zaměře-
ných na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích před-
mětů způsobilost vykonávat přímou pedagogickou čin-
nost na jiném stupni nebo druhu školy.

(3) Učitel, který splňuje předpoklad odborné kva-
lifikace podle § 8 odst. 1 písm. d), § 9 odst. 1 písm. c),
§ 9 odst. 2 nebo § 11 odst. 1, získává odbornou kvali-
fikaci pro výuku dalšího odborného předmětu také
ukončením akreditovaného bakalářského studijního
programu, který odpovídá charakteru tohoto vyučova-
ného předmětu.

(4) Předpokladem odborné kvalifikace učitelů vy-
konávajících přímou pedagogickou činnost s dětmi,
žáky a studenty, kteří nemohou vnímat řeč sluchem,
je také prokázaná znalost českého znakového jazyka,
případně dalších komunikačních systémů neslyšících
a hluchoslepých osob.

(5) Pedagogický pracovník, který vedle přímé pe-
dagogické činnosti, pro kterou má odbornou kvalifi-
kaci, vykonává také další přímou pedagogickou činnost
v rámci druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě,
pro kterou nemá odbornou kvalifikaci, splňuje pro
pracovněprávní účely předpoklad podle § 3 odst. 1
písm. b).“.

32. V § 23 odst. 4 se slova „ , nebo místo výkonu
přímé pedagogické činnosti vykonával práce související
s přímou pedagogickou činností“ zrušují.
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33. V § 24 odst. 4 písm. a) se slovo „dalšího“ na-
hrazuje slovy „pro další“.

34. V § 24 odst. 6 se věta druhá nahrazuje větou
„Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany stanoví
prováděcím právním předpisem druhy a podmínky dal-
šího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob
jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol, které
zřizuje.“.

35. V § 25 odst. 1 se slova „ , která obsahuje údaje
uvedené v § 26 odst. 1, případně § 27 odst. 1“ zrušují.

36. V § 25 odstavec 2 zní:

„(2) Ministerstvo při akreditaci vychází ze stano-
viska akreditační komise (§ 28).“.

37. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Ministerstvo vede

a) evidenci žadatelů,
b) seznam akreditovaných vzdělávacích institucí,

c) seznam akreditovaných vzdělávacích programů;

aktualizované seznamy podle písmen b) a c) zveřejňuje
na počátku školního roku způsobem umožňujícím dál-
kový přístup.“.

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4
až 8.

38. V § 26 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1
až 5.

39. V § 26 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Ministerstvo udělí akreditaci vzdělávací insti-

tuci, jen když žadatel je bezúhonný a pokud minister-
stvo současně udělí akreditaci alespoň jednomu vzdělá-
vacímu programu přiloženému žadatelem.

(4) Akreditace se uděluje na dobu 6 let. Tato doba
se automaticky prodlužuje, dokud trvá akreditace ale-
spoň jednoho vzdělávacího programu téhož žadatele.“.

40. V § 26 se odstavec 5 zrušuje.

41. § 27 včetně nadpisu zní:

„§ 27

Akreditace vzdělávacího programu

(1) K žádosti o akreditaci vzdělávacího programu
se přiloží
a) kopie akreditace vzdělávací instituce, která bude

vzdělávací program uskutečňovat, nebo žádost fy-
zické nebo právnické osoby o akreditaci vzdělávací
instituce,

b) vzdělávací program.

(2) Vzdělávací program obsahuje

a) název, typ, formu a cíle vzdělávacího programu;
typ vzdělávacího programu vyjadřuje druh dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků; forma
vzdělávacího programu vyjadřuje, zda jde o vzdě-
lávání prezenční, distanční nebo o jejich kombi-
naci,

b) obsahová témata vzdělávacího programu a jejich
anotace,

c) vzdělávací plán vzdělávacího programu, který sta-
noví časovou posloupnost obsahových témat
a dobu vzdělávání,

d) seznam lektorů a garantů s uvedením jejich jmen,
příjmení a odborných předpokladů pro vzdělávací
program.

(3) Ministerstvo akreditaci neudělí, jestliže
a) žadatel není bezúhonný,
b) přiložený vzdělávací program neodpovídá svým

pojetím, obsahem nebo cíli dalšímu vzdělávání pe-
dagogických pracovníků, nebo

c) přiložený vzdělávací program neskýtá záruku řád-
ného uskutečňování vzdělávání, zejména pro ne-
splnění odborných předpokladů lektorů nebo ga-
rantů.

(4) Akreditace se uděluje na dobu 3 let. Tuto dobu
lze na žádost držitele prodloužit o další 3 roky, a to
i opakovaně. Pro rozhodování o žádosti o prodloužení
akreditace platí ustanovení odstavce 1 až 3 obdobně
s tím, že v přílohách žádosti podle odstavce 1 se uvádějí
pouze změny oproti přílohám předchozí žádosti o udě-
lení nebo prodloužení akreditace.“.

42. V § 28 odstavec 3 zní:

„(3) Akreditační komise posuzuje zejména
a) plnění podmínek pro udělení akreditace,
b) pojetí, obsah a cíle vzdělávacího programu,

c) záruky řádného uskutečňování vzdělávání podle
vzdělávacího programu, zejména odborné předpo-
klady lektorů a garantů.“.

43. V § 29 odst. 6 písm. b) se za slovo „číslo“
vkládají slova „akreditace příslušného vzdělávacího
programu a pořadové číslo“.

44. V § 29 odst. 6 písmeno c) zní:
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„c) název a sídlo vzdělávací instituce a název přísluš-
ného vzdělávacího programu,“.

45. V § 29 se odstavec 7 zrušuje.

46. V § 32 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na psy-
chologa.“.

47. V § 35 větě druhé se za slova „Ministerstvem
vnitra“ vkládají slova „a Ministerstvem obrany“.

Čl. II
Přechodná ustanovení

1. Odborná kvalifikace získaná podle zákona
č. 563/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, zůstává nedotčena.

2. Odborná kvalifikace získaná studiem, které
bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, se posuzuje podle zákona č. 563/2004 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Na řízení o akreditaci vzdělávací instituce a na
řízení o akreditaci vzdělávacího programu, které bylo
zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona,
se vztahuje zákon č. 563/2004 Sb., ve znění účinném do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 2012.

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.
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