Informace k získání kvalifikace speciálního pedagoga
Rozdíl mezi studiem programu Speciální pedagogika x Speciální pedagog
Vážení,
dovolujeme si upozornit na rozdíl mezi programem Speciální pedagogika x Speciální pedagog.
a) Vyjádření k programu Speciální pedagogika – 2,5 roku. Studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.,
ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti speciálněpedagogických věd.
Program je určen pro pedagogické pracovníky s magisterským vzděláním, kteří získají znalosti
a dovednosti 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). Nezískají funkci speciálního pedagoga.
Každý pedagogický pracovník (učitel ve třídě nebo ve škole zřízené pro žáky se SVP nebo vychovatel ve
školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se SVP, ve
školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro
preventivně výchovnou péči), získává kvalifikaci vzděláním pro učitele běžné školy nebo vychovatele
v běžných zařízeních + studiem speciální pedagogiky v programu CŽV na VŠ v rozsahu minimálně 250
hodin. Bez toho vzdělání zaměřeného na speciální pedagogiku nemůže danou funkci kvalifikovaně
vykonávat.
b) Vyjádření k programu Speciální pedagog – 3 roky. Studium podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb.
Speciální pedagog působí zejména v PPP (pedagogicko-psychologická poradna) a v SPC (speciálně
pedagogické centrum). Kvalifikaci získá vzděláním v magisterském studijním programu zaměřeném na
speciální pedagogiku anebo vzděláním v magisterském studijním programu Pedagogika předškolního
věku, Učitelství pro ZŠ, Učitelství VVP na SŠ, oboru Pedagogika + vzděláním v programu CŽV, které je
zaměřené na speciální pedagogiku v rozsahu min. 350 hodin.
Mezi oběma programy je zásadní rozdíl v získané kvalifikaci.
Informace k získání kvalifikace speciálního pedagoga
I. Speciální pedagogové, kteří na tuto pozici nastoupili před účinností zákona (do 31. 12. 2004), tj. v době,
kdy nebyli pedagogickými, ale odbornými pracovníky a získali vzdělání v magisterském studijním programu
v oblasti pedagogických věd + rozdílové studium speciální pedagogiky, budeme posuzovat jako kvalifikované
speciální pedagogy.
II. Obory Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči a Vychovatelství pro školy vyžadující
zvláštní péči posuzujeme jako obory speciální pedagogiky.
III. Speciální pedagogové, kteří pracovní poměr na tuto pozici uzavřeli již v době účinnosti zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (tzn. od 1. ledna 2005), mohu odbornou kvalifikaci získat
pouze vzděláním stanoveným v § 18 zákona:
1) vzděláním v magisterském studijním oboru, který je akreditován v programu Speciální pedagogika.
2) od 1. 9. 2012 (na základě novely zákona) také vzděláním v programu CŽV na VŠ v DOPLŇUJÍCÍM STUDIU
K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIAKCE - studium je popsáno v § 6a vyhl. č. 317/2005 Sb. ve znění vyhlášky
č.272/2014 Sb. (novela vyhlášky bude ve Sbírce zákonů zveřejněna v následujících týdnech).
Vzděláním v programu CŽV mohou kvalifikaci získat pouze absolventi magisterských studijních oborů:
- Pedagogika,
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Předškolní pedagogika (Učitelství pro MŠ),
Učitelství pro 1. st. ZŠ,
Učitelství pro 2. st. ZŠ,
Učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů pro SŠ,
Vychovatelství.

Program CŽV, kterým lze kvalifikaci speciálního pedagoga získat, zatím žádná VŠ
neuskutečňovala. V programu CŽV na VŠ bylo dosud možné absolvovat studium speciální pedagogiky:
- podle § 2 vyhlášky, kterým např. absolvent magisterského oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ získal
kvalifikaci učitele 1. st. ZŠ zřízené pro žáky se SVP, kvalifikaci speciálního pedagoga nikoliv,
- Podle § 6 vyhlášky studium k rozšíření odborné kvalifikace – zaměřené na jednotlivé pédie (jde o jiný
druh studia než doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace),
- podle § 10 vyhlášky – průběžné vzdělávání.
IV. DOPLŇUJÍCÍ STUDIU K ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIAKCE
budou v programu CŽV na VŠ uskutečňovat Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy
univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci.
§ 18 zákona č. 563/2004 Sb. Speciální pedagog
Speciální pedagog získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem
v akreditovaném 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 přípravu
učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy nebo na přípravu vychovatelů a doplňujícím studiem
k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném vysokou školou, nebo
c) studijního oboru pedagogika a doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace uskutečňovaném
vysokou školou.
§ 6a vyhlášky č. 317/2005 Sb. ve znění vyhl.č. 272/2014 Sb.
Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace
(1) Doplňujícím studiem k rozšíření odborné kvalifikace8) získává jeho absolvent
a) způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy,
nebo
b) způsobilost vykonávat činnost speciálního pedagoga.
(2) Studium podle odstavce 1 písm. a) se uskutečňuje v programu celoživotního vzdělávání na
vysoké škole v délce trvání nejméně 60 vyučovacích hodin.
(3) Studium podle odstavce 1 písm. b) se uskutečňuje v programu celoživotního vzdělávání na
vysoké škole v délce trvání nejméně 350 vyučovacích hodin.
4) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.
Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
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