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O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ 
 
Celoživotní vzdělávání (CŽV) je výuka na vysoké škole, při které podle § 60 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, nejsou účastníci 
celoživotního vzdělávání studenty podle tohoto zákona. Účastníci programů celoživotního 
vzdělávání hradí výlohy spojené se studiem. Výše poplatků je zveřejněna na úřední desce 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (PdF MU).  
 
CŽV má podobu programů rozšiřujících, doplňujících, specializačních a programů podle 
akreditovaných bakalářských studijních programů, dále pak kurzů, uskutečňovaných 
kombinovanou formou.  
 
Výuka probíhá zpravidla jednou týdně nebo jednou za dva týdny, v pátek nebo v sobotu 
(upřesnění podá katedra, realizující příslušný program).  
 
Absolventi CŽV obdrží osvědčení. Jednotlivé programy CŽV jsou uskutečňovány v souladu 
se zákonem č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a změně 
některých zákonů. 
 
Typ přihlášky: Pouze elektronická přihláška (e-přihláška) na internetové adrese 
http://is.muni.cz/prihlaska. Uchazeči o CŽV si vytisknou průvodku, ke které přiloží doklady 
o požadovaném vzdělání a vše zašlou na adresu: Pedagogická fakulta MU, studijní oddělení 
(CŽV), Poříčí 7, 603 000 Brno. Nekompletní přihlášky budou vráceny! Pokud v době podání 
přihlášky nemáte ještě VŠ diplom, je nutno dodat doklad o ukončení studia, vydaný studijním 
oddělením příslušné fakulty. 
 
Nabídka programů uvedená v této brožuře je aktuální k 1. březnu 2015. 
 

 

KONTAKTY 
 

ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ PRO CŽV 

Pedagogická fakulta MU 
Studijní oddělení (CŽV) 
Poříčí 7 
603 00 Brno 

KONTAKTNÍ E-MAILOVÉ ADRESY 

Informace o přijímacím řízení do programů CŽV: bednarova@ped.muni.cz 
Studijní referentka pro CŽV: karlisova@ped.muni.cz 

TELEFONNÍ KONTAKTY 

Informace o přijímacím řízení do programů CŽV: +420 549 493 254 
Studijní referentka pro CŽV: +420 549 496 494 
  

http://is.muni.cz/prihlaska
mailto:bednarova@ped.muni.cz
mailto:karlisova@ped.muni.cz
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ROZŠIŘUJÍCÍ PROGRAMY 
 
Sběr e-přihlášek pro obory „anglický jazyk“ probíhá od 1. 11. 2014 do 28. 2. 2015. 
Sběr e-přihlášek pro všechny ostatní obory probíhá od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015. 
 
Přijímací řízení je výběrové, kromě oborů zaměřených na anglický jazyk, pro které je 
stanovena povinná přijímací zkouška. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem 
výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Přílohou k průvodce 
e-přihlášky je úředně ověřený diplom absolventa vysoké školy (VŠ), vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce nebo diploma supplement (pouze strana s předměty státní zkoušky). 
U absolventů PdF MU stačí kopie diplomu - bez úředního ověření. 
 
Programy jsou ukončeny absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce. 
Tyto programy CŽV jsou akreditovány. Osvědčení o absolvování programu je přílohou VŠ 
diplomu. 
 

ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE 
O DALŠÍ APROBAČNÍ PŘEDMĚT (DAP) 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (ZŠ) 

 
Program je v souladu s § 8 odst. (1) zákona č. 563/2004 Sb. a je určen absolventům 
magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 
2. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy (SŠ) k rozšíření 
o další aprobační předmět 2. stupně ZŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu. 
 

DAP Anglický jazyk a literatura pro ZŠ 

Cena za 1 semestr: 8 000 Kč 
Délka: 6 semestrů 
Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 
Další podmínky: písemná přijímací zkouška z anglického jazyka 
 

DAP Český jazyk a literatura pro ZŠ 

Cena za 1 semestr: 7 000 Kč 
Délka: 5 semestrů 
Minimální počet účastníků: 10 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DAP Dějepis pro ZŠ  

Cena za 1 semestr: 5 400 Kč 
Délka: 6 semestrů 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DAP Francouzský jazyk a literatura pro ZŠ 

Cena za 1 semestr: 6 000 Kč 
Délka: 6 semestrů 
Minimální počet účastníků: 10 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
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DAP Fyzika pro ZŠ 

Cena za 1 semestr: 6 400 Kč 
Délka: 6 semestrů 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DAP Chemie pro ZŠ 

Cena za 1 semestr: 6 400 Kč 
Délka: 6 semestrů 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DAP Informatika pro ZŠ 

Cena za 1 semestr: 10 000 Kč 
Délka: 4 semestry 
Minimální počet účastníků: 10 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DAP Matematika pro ZŠ 

Cena za 1 semestr: 7 000 Kč 
Délka: 6 semestrů 
Minimální počet účastníků: 5 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DAP Německý jazyk a literatura pro ZŠ  
Cena za 1 semestr: 7 000 Kč 
Délka: 6 semestrů 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DAP Občanská výchova pro ZŠ 

Cena za 1 semestr: 5 000 Kč 
Délka: 6 semestrů 
Minimální počet účastníků: 5 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DAP Přírodopis pro ZŠ 

Cena za 1 semestr: 6 500 Kč 
Délka: 6 semestrů 
Minimální počet účastníků: 6 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DAP Ruský jazyk a literatura pro ZŠ 

Cena za 1 semestr: 6 000 Kč 
Délka: 6 semestrů 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DAP Technická a informační výchova pro ZŠ 

Cena za 1 semestr: 6 000 Kč 
Délka: 4 semestry 
Minimální počet účastníků: 5 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
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DAP Učitelství bezpečnosti a ochrany obyvatel 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DAP Výchova ke zdraví pro ZŠ 

Cena za 1 semestr: 5 000 Kč 
Délka: 6 semestrů 
Minimální počet účastníků: 6 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DAP Výtvarná výchova pro ZŠ  
Cena za 1 semestr: 6 900 Kč 
Délka: 6 semestrů 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DAP Zeměpis pro ZŠ 
Cena za 1 semestr: 5 400 Kč 
Délka: 6 semestrů 
Minimální počet účastníků: 5 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE 
O DALŠÍ APROBAČNÍ PŘEDMĚT PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (SŠ) 

 
Program je v souladu s § 9 odst. (1) zákona č. 563/2004 Sb. a je určen absolventům 
magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a všeobecně 
vzdělávacích předmětů SŠ k rozšíření o další aprobační předmět SŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu. 
 

DAP Výtvarná výchova pro SŠ 

Cena za 1 semestr: 6 900 Kč 
Délka: 6 semestrů 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE 
UČITELSTVÍ OBORŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (SŠ) 

 
Program je v souladu s § 9 odst. (1) písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro 
absolventy magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ 
k rozšíření kvalifikace příslušného oboru na učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu. 
 

ZSS Anglický jazyk a literatura pro SŠ 

Cena za 1 semestr: 8 000 Kč 
Délka: 2 semestry 
Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 
Další podmínky: písemná přijímací zkouška z anglického jazyka 
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ZSS Český jazyk a literatura pro SŠ 

Cena za 1 semestr: 7 000 Kč 
Délka: 2 semestry 
Minimální počet účastníků: 12 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

ZSS Francouzský jazyk a literatura pro SŠ 
Cena za 1 semestr: 6 000 Kč 
Délka: 2 semestry 
Minimální počet účastníků: 5 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

ZSS Hudební výchova pro SŠ 
Cena za 1 semestr: 5 500Kč 
Délka: 2 semestry 
Minimální počet účastníků: 8 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

ZSS Matematika pro SŠ 
Cena za 1 semestr: 7 000 Kč 
Délka: 2 semestry 
Minimální počet účastníků: 5 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

ZSS Německý jazyk a literatura pro SŠ 
Cena za 1 semestr: 7 500 Kč 
Délka: 2 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

ZSS Ruský jazyk a literatura pro SŠ 
Cena za 1 semestr: 6 000 Kč 
Délka: 2 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

ZSS Výtvarná výchova pro SŠ 
Cena za 1 semestr: 6 900Kč 
Délka: 2 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

ZSS Základy společenských věd pro SŠ 
Cena za 1 semestr: 8 000 Kč 
Délka: 2 semestry 
Minimální počet účastníků: 5 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
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ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE 
UČITELSTVÍ OBORŮ PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (ZŠ) 

 
Program je v souladu s § 8 odst. (1) písm. e) zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro 
absolventy magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace učitelství 
příslušného oboru pro 2. stupeň ZŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu. 
 

ZS1 Český jazyk a literatura pro ZŠ 
Cena za 1 semestr: 7 000 Kč 
Délka: 4 semestry 
Minimální počet účastníků: 10 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

ZS1 Hudební výchova pro ZŠ 
Cena za 1 semestr: 5 500 Kč 
Délka: 4 semestry 
Minimální počet účastníků: 8 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

ZS1 Matematika pro ZŠ 
Cena za 1 semestr: 7 000 Kč 
Délka: 4 semestry 
Minimální počet účastníků: 5 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

ZS1 Německý jazyk a literatura pro ZŠ 
Cena za 1 semestr: 7 000 Kč 
Délka: 4 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

ZS1 Výtvarná výchova pro ZŠ 
Cena za 1 semestr: 6 900 Kč 
Délka: 4 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

ROZŠÍŘENÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE 
JAZYKOVÉ SPECIALIZACE 1. STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY (ZŠ) 

 
Program je v souladu s § 7 odst. (1) zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy 
magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ a učitelství 2. stupně ZŠ (§ 7 odst. (1) písm. c)) 
k rozšíření kvalifikace pro výuku cizího jazyka na 1. stupni ZŠ. Obor se nabízí pouze 1x za 
2 roky. Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu. 
 

CJ1R Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ 
Cena za 1 semestr: 8 000 Kč 
Délka: 4 semestry 
Termín podání přihlášek: do 28. února 2015 
Další podmínky: písemná přijímací zkouška z anglického jazyka 



 

9 

 

ROZŠIŘUJÍCÍ PROGRAM SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 

 
Program je v souladu s § 7 a § 8 odst. (2) písm. b) a § 9 odst. (6) zákona č. 563/2004 Sb. a je 
určen pro absolventy magisterského studia učitelství k rozšíření původní kvalifikace učitele 
o odbornou kvalifikaci k výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu. 
 

SP Speciální pedagogika 
Cena za 1 semestr: 5 000 Kč 
Délka: 6 semestrů 
Minimální počet účastníků: 5 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

UČITELSTVÍ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
Program je v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy magisterského 
studia Učitelství 1. stupně ZŠ. Program je tvořen skupinami předmětů z oblasti pedagogiky, 
psychologie, oborových didaktik vedoucích k získání kompetencí k výchově a vzdělávání dětí 
v mateřských školách. Absolventi získají aprobaci pro výuku v mateřské škole. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu. 
 

MS Učitelství pro mateřské školy 
Cena za 1 semestr: 12 000 Kč 
Délka: 2 semestry 
Minimální počet účastníků: 10 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 
Program je v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy magisterského 
studia Učitelství 2. stupně ZŠ. Program je tvořen skupinami předmětů z oblasti pedagogiky, 
psychologie, oborových didaktik vedoucích k získání kompetencí k výchově a vzdělávání žáků 
na 1. stupni ZŠ. Absolventi získají aprobaci pro výuku na 1. stupni ZŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu. 
 

ZS15 Učitelství pro 1. stupeň základních škol 
Cena za 1 semestr: 12 000 Kč 
Délka: 4 semestry 
Minimální počet účastníků: 10 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
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DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY SŠ 
 
Sběr e-přihlášek probíhá od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015. 
 
Přijímací řízení je výběrové. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového 
řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení. Přílohou k průvodce e-přihlášky je ověřená 
kopie maturitního vysvědčení. 
Programy jsou ukončeny absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce. 
Absolventi programu obdrží osvědčení. 
 

 

DPS Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii 
Program je určen absolventům středních nebo vysokých škol. Studium je zaměřeno na 
rozšíření znalostí a praktických dovedností v oborech spadajících do speciální výtvarné 
výchovy, speciální pedagogiky, psychologie, psychoterapie a dále také do jednotlivých 
expresivně zaměřených uměleckých aktivit pedagogickým a sociálně výchovným rozměrem. 
Výuka probíhá v blocích 1x za měsíc (vždy sobota a neděle).  Závěrečná zkouška se skládá 
z ústní obhajoby a z rozpravy nad absolvovanými tématy. Absolvent získá statut lektora 
arteterapie. 
Požadavek k e-přihlášce: ověřená kopie maturitního vysvědčení. 
 
Cena za 1 semestr: 6 900 Kč 
Délka: 4 semestry 
Minimální počet účastníků: 30 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DPS Pedagog volného času 
Program nabízí specializaci v oboru pedagoga volného času a je určen pro absolventy 
středních škol. Je ukončen obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou z předmětů 
pedagogika, psychologie, pedagogika volného času a z reflexe pedagogické praxe, která je 
prezentována prostřednictvím záznamů z exkurzí. Absolvent je vybaven profesionálními 
kompetencemi zaměřenými na profesi, která předpokládá přípravu v oblasti volnočasové 
pedagogiky a zahrnuje teoretické vědomosti, spektrum základních praktických sociálních 
dovedností a také jistou profesionálně etickou identitu. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. 
 
Cena za 1 semestr: 6 900 Kč 
Délka: 2 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DPS Doplňující studium speciální pedagogiky pro SŠ pedagogické pracovníky 
Program je v souladu s  § 6 odst. (2) písm. b) a § 16 odst. (2) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. 
a s vyhláškou č. 317/2005 Sb. Cílem programu je příprava absolventů pro přímou práci 
s dětmi/žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách a školských zařízeních. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. 
 
Cena za 1 semestr: 8 000 Kč 
Délka: 4 semestry 
Minimální počet účastníků: 5 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
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DPS Vychovatelství 
Program je v souladu s § 16 odst. (1) písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro 
absolventy středních škol. Cílem programu je doplnění odborné kvalifikace vychovatele, 
kterou lze uplatnit v dětských domovech, domovech mládeže a školních družinách, 
v mimoškolních a školních zařízeních v oblasti volného času apod. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. 
 
Cena za 1 semestr: 6 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
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DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY PRO ABSOLVENTY VŠ 
 
Sběr e-přihlášek probíhá od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015. 
 
Přijímací řízení je výběrové. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového 
řízení průměrná známka ze státních závěrečných zkoušek. Přílohou k průvodce e-přihlášky je 
ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo diploma  
supplementu – pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky. 
 
Programy jsou ukončeny absolvováním závěrečné zkoušky a předložením závěrečné práce 
(s výjimkou programu Český jazyk pro pedagogické pracovníky). Absolventi programu obdrží 
osvědčení o absolvování programu, které bude přílohou k diplomu. 
 

 

DPS Český jazyk pro pedagogické pracovníky 
Program je v souladu s § 4 odst. (2) zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro pedagogické 
pracovníky, kteří získali odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem č. 563/2004 Sb. na 
slovenských vysokých školách a zákon jim ukládá prokázat znalost českého jazyka zkouškou. 
Cílem programu je doplnění této jazykové kvalifikace a vykonání zkoušky z českého jazyka. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 5 000 Kč 
Délka: individuální – podle schopností a možností studujícího, maximálně však 4 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DPS Český jazyk pro učitele 1. stupně ZŠ vzdělané na slovenských školách 
Program je v souladu s § 4 zákona č. 563/2004 Sb. a je určen učitelům 1. stupně, kteří získali 
vzdělání na slovenské VŠ a vystudovali v rámci předmětu mateřský jazyk - jazyk slovenský. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 6 000 Kč 
Délka: individuální – podle schopností a možností studujícího, maximálně však 4 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DPS Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky 
Program je určen zejména pro ty uchazeče, kteří působí na pozici speciálního pedagoga 
v pedagogicko-psychologických poradenských službách (PPP, SPC, SVP) a nesplňují požadavky 
dle § 6a odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických 
pracovníků. Program je v rozsahu 350 hodin a je určen absolventům magisterských studijních 
oborů Pedagogika, Předškolní pedagogika, Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ 
a Vychovatelství. Absolvent získá kvalifikaci speciálního pedagoga. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie magisterského diplomu. 
 
Cena za 1 semestr: 5 000 Kč 
Délka: 6 semestrů 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
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DPS Učitel odborných předmětů na středních školách 
Program je v souladu s § 9 odst. (2) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro uchazeče 
s neučitelským vysokoškolským vzděláním, získaným studiem v akreditovaném magisterském 
studijním programu, zejména oborů ekonomických, technických věd a technologií. Cílem 
programu je doplnění učitelské kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Minimální počet účastníků: 5 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

PROGRAMY VEDOUCÍ K ZÍSKÁNÍ UČITELSKÉ KVALIFIKACE 

 

DPS Anglický jazyk pro základní a jazykové školy 
Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků 
z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru anglický 
jazyk. Program je určen pro absolventy magisterských studií odborný anglický jazyk (Mgr.) – 
filozofické fakulty. Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele anglického 
jazyka pro ZŠ a JŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DPS Český jazyk pro základní školy 
Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků 
z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru český 
jazyk. Program je určen pro absolventy magisterských studií odborný český jazyk (Mgr.) – 
filozofické fakulty. Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele českého 
jazyka pro ZŠ. Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné 
doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DPS Dějepis pro základní školy 
Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků 
z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru dějepis. 
Program je určen pro absolventy magisterských studií oboru historie (Mgr.) – filozofické 
fakulty. Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele dějepisu pro ZŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
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DPS Fyzika pro základní školy 
Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků 
z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru fyzika. 
Program je určen pro absolventy magisterských studií odborná fyzika (Mgr. Ing.) – 
přírodovědecké fakulty, strojní, stavební nebo elektrotechnické fakulty. Cílem programu je 
doplnění pedagogické kvalifikace učitele fyziky pro ZŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DPS Hudební výchova pro základní školy, základní umělecké a střední školy 
Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků 
z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v obru hudební 
výchova. Program je určen pro absolventy magisterských studií hudební výchova (Mgr.) – 
filozofické fakulty, JAMU a AMU. Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele 
hudební výchovy pro ZŠ, ZUŠ a SŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DPS Chemie pro základní školy 
Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků 
z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru chemie. 
Program je určen pro absolventy magisterských studií odborná chemie (Mgr. Ing.) – 
přírodovědecké fakulty, chemické a chemicko-technologické fakulty, potravinářské fakulty, 
farmaceutické fakulty. Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele chemie 
pro ZŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DPS Informatika pro základní a střední školy 
Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků 
z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru 
informatika. Program je určen pro absolventy magisterských studií odborná informatika (Mgr. 
Ing.) – přírodovědecké fakulty, fakulty informatiky, strojní, stavební nebo elektrotechnické 
fakulty. Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele informatiky pro ZŠ a SŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
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DPS Matematika pro základní a střední školy 
Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků 
z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru 
matematika. Program je určen pro absolventy magisterských studií odborná matematika 
(Mgr. Ing.) – přírodovědecké fakulty, strojní, stavební nebo elektrotechnické fakulty. Cílem 
programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele matematiky pro ZŠ a SŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DPS Německý jazyk pro základní a jazykové školy 
Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků 
z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru německý 
jazyk. Program je určen pro absolventy magisterských studií odborný německý jazyk (Mgr.) – 
filozofické fakulty. Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele německého 
jazyka pro ZŠ a JŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DPS Občanská výchova pro základní školy 
Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků 
z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru občanská 
výchova. Program je určen pro absolventy magisterských studií oboru politologie (Mgr.) – 
filozofické fakulty. Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele občanské 
výchovy pro ZŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DPS Přírodopis pro základní školy 
Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků 
z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru 
přírodopis. Program je určen pro absolventy magisterských studií odborná biologie (Mgr.) – 
přírodovědecké fakulty. Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele 
přírodopisu pro ZŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
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DPS Technická výchova pro základní školy 
Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků 
z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru 
technická výchova. Program je určen pro absolventy magisterských studií (Mgr. Ing.) – strojní, 
stavební nebo elektrotechnické fakulty. Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace 
učitele technické výchovy pro ZŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DPS Výchova ke zdraví pro základní školy 
Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků 
z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v obru výchova 
ke zdraví. Program je určen pro absolventy magisterských studií lékařských fakult (MUDr., 
Mgr.) a absolventy fakult zaměřených na sport a tělesnou kulturu (Mgr.) – např. FSpS MU 
apod. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DPS Výtvarná výchova pro základní školy a střední školy 
Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků 
z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v obru výtvarná 
výchova. Program je určen pro absolventy magisterských studií výtvarné výchovy (Mgr.) 
uměleckých vysokých škol. Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele 
výtvarné výchovy pro ZŠ a SŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

DPS Zeměpis pro základní školy 
Program je zaměřen na osvojení vědomostí a dovedností v oblasti vybraných poznatků 
z pedagogických a didaktických disciplín pro získání pedagogické kvalifikace v oboru zeměpis. 
Program je určen pro absolventy magisterských studií odborná geografie (Mgr.) – 
přírodovědecké fakulty. Cílem programu je doplnění pedagogické kvalifikace učitele 
zeměpisu pro ZŠ. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a příslušné doklady. 
 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 3 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
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SPECIALIZAČNÍ PROGRAMY 
 
Sběr e-přihlášek probíhá od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015. 
 
Přijímací řízení je výběrové. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového 
řízení průměrná známka ze státních závěrečných zkoušek. Přílohou k průvodce e-přihlášky je 
ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo diploma  
supplementu – pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky. 
 
Absolventi programu obdrží osvědčení o absolvování programu, které bude přílohou 
k diplomu. 
 

 

Studium k výkonu specializačních činností 
- Prevence sociálně patologických jevů 
Program je určen učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovených vyhláškou 
č. 317/2005 Sb., § 9 odst. (1) písm. c), kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního 
metodika prevence. Program je určen pro absolventy magisterských studijních programů 
učitelských oborů s dvouletou pedagogickou praxí nebo pro absolventy jiných vysokých škol, 
kteří získali pedagogickou způsobilost na základě absolvování doplňkového pedagogického 
studia. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu (popř. doklad o pedagogické 
způsobilosti) a doklad o praxi. 
 
Cena za 1 semestr: 6 000 Kč 
Délka: 4 semestry 
Minimální počet účastníků: 20 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

Studium pro výchovné poradce 
Program je určen učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovených vyhláškou 
č. 317/2005 Sb., § 8, kteří vykonávají (nebo by chtěli vykonávat) funkci výchovného poradce 
ve škole. Program je určen pro absolventy magisterských studijních programů učitelských 
oborů s dvouletou pedagogickou praxí nebo pro absolventy jiných než učitelských oborů, kteří 
získali pedagogickou způsobilost na základě absolvování doplňkového pedagogického studia. 
Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví 
ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie do výchovného poradenství. 
Požadavek k e-přihlášce: úředně ověřená kopie VŠ diplomu (popř. doklad o pedagogické 
způsobilosti) a doklad o praxi. 
 
Cena za 1 semestr: 6 000 Kč 
Délka: 4 semestry 
Minimální počet účastníků: 20 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
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PROGRAMY PODLE 
AKREDITOVANÝCH BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 
 
Sběr e-přihlášek probíhá od 1. 3. 2015 do 31. 8. 2015. 
 
Přijímací řízení je výběrové. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového 
řízení průměrná známka z maturitního vysvědčení. Přílohou k průvodce e-přihlášky je úředně 
ověřená kopie příslušného dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení ze SŠ, doklad 
o absolutoriu VOŠ). 
 
Program je v souladu s § 9 odst. (3) a (5) zákona č. 563/2004 Sb. a je určen pro uchazeče, 
kteří absolvovali střední vzdělání s maturitou těchto studijních směrů: technické obory, obory 
obchodu a služeb, obory služeb zdravotnických, pečovatelských a sociálních, vhodné i pro 
absolventy VOŠ. Tento program CŽV je akreditován. 
 
Pokud budou chtít účastníci tohoto programu pokračovat v akreditovaném bakalářském 
programu studia na PdF MU, podají si e-přihlášku do tohoto bakalářského studia. 
 

 

OVPO Učitelství praktického vyučování se zaměřením na obchod a služby 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 4 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

OVPT Učitelství praktického vyučování se zaměřením na technické obory 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 4 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

OVPD Učitelství praktického vyučování se zaměřením na dopravní výchovu 
(učitelé autoškol, pracovníci v dopravní výchově a státní správě pro dopravu) 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 4 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 

OVPZ Učitelství praktického vyučování se zaměřením na zdravotnictví 
Cena za 1 semestr: 7 900 Kč 
Délka: 4 semestry 
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
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KURZY 
 
Seznam kurzů realizovaných katedrami PdF MU je neustále aktualizován. Současnou nabídku 
hledejte na webových stránkách studijního oddělení pro celoživotní vzdělávání na adrese 
www.ped.muni.cz/studium/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv/prijimaci-rizeni-
czv/kurzy-pedagogicke-fakulty. 
 
Typ přihlášky: Přihlašování do kurzů není elektronické. Zájemci o kurzy si stáhnou 
papírovou přihlášku přímo z webu fakulty (výše uvedený odkaz). 
 

 

Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia 
pedagogického zaměření 
Kurz je určený absolventům bakalářského nebo magisterského studia, kteří chtějí podat 
přihlášku na navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika, obor Speciální 
pedagogika nebo Speciální pedagogika pro učitele. Svým zaměřením bakalářského studia nebo 
magisterského studia nesplňují podmínky pro podání přihlášky (vystudovaný obor Speciální 
pedagogika v bakalářském studiu), ale z důvodu zaměstnání je na nich toto studium 
požadováno. 
Určeno absolventům bakalářského nebo magisterského studia většinou pedagogického 
zaměření. Například se jedná o absolventy bakalářského studia Učitelství pro MŠ, 
Vychovatelství nebo Sociální pedagogika, ev. jiného oboru. Přijímací řízení je výběrové. 
V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka 
z maturitní zkoušky. 
 
Cena kurzu: 15 000 Kč 
Délka: 1 semestr  
Termín podání přihlášek: do 31. srpna 2015 
 
  

http://www.ped.muni.cz/studium/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv/prijimaci-rizeni-czv/kurzy-pedagogicke-fakulty
http://www.ped.muni.cz/studium/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv/prijimaci-rizeni-czv/kurzy-pedagogicke-fakulty
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WEBOVÉ ODKAZY 
 

FAKULTNÍ 

 
Webová prezentace Pedagogické fakulty MU 
www.ped.muni.cz 
 
Celoživotní vzdělávání na fakultním webu 
www.ped.muni.cz/studium/celozivotni-vzdelavani 
 
Učební plány jednotlivých programů (tzv. studijní katalogy) 
www.ped.muni.cz/studium/celozivotni-vzdelavani/pro-ucastniky-czv/czv-katalog 
 
Virtuální prohlídka fakulty 
www.ped.muni.cz/o-fakulte/virtualni-prohlidka-pdf 
 
Facebook fakulty 
www.facebook.com/pdfmu 
 
Facebook fakultní Ústřední knihovny 
www.facebook.com/knihovna.pedf 
 

UNIVERZITNÍ 

 
Webová prezentace Masarykovy univerzity 
www.muni.cz 
 
E-přihláška ke studiu 
http://is.muni.cz/prihlaska 
 
Řád celoživotního vzdělávání MU 
www.muni.cz/general/legal_standards/lifelong_regulations 
 
Zpravodajský portál MU (web o životě na univerzitě) 
www.online.muni.cz 

http://www.ped.muni.cz/
http://www.ped.muni.cz/studium/celozivotni-vzdelavani
http://www.ped.muni.cz/studium/celozivotni-vzdelavani/pro-ucastniky-czv/czv-katalog
http://www.ped.muni.cz/o-fakulte/virtualni-prohlidka-pdf
http://www.facebook.com/pdfmu
http://www.facebook.com/knihovna.pedf
http://www.muni.cz/
http://is.muni.cz/prihlaska
http://www.muni.cz/general/legal_standards/lifelong_regulations
http://www.online.muni.cz/

