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VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, z. ú . 

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ 

nabízí vzdělávací program 

 

Studium speciální pedagogiky 

(akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Č.j.: MSMT - 6163/2017-1-500) 

Cíl vzdělávacího programu:  

Cílem vzdělávacího programu je připravit obecně pedagogicky vzdělaného pracovníka (VŠ, 

SŠ + DPS) na přímý výkon práce s dětmi s různou formou, typem a rozsahem postižení. Studium je 

určeno pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ, kteří se při své práci setkávají se speciálně 

pedagogickou problematikou. Studium ke splnění pedagogické kvalifikace je v souladu 

s ustanovením § 2 Vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.  

 

 Studium doplňuje potřebnou kvalifikaci pedagoga prvního stupně ZŠ, druhého stupně ZŠ 

a SŠ, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami (§ 7 odstavec 2, § 8 odstavec 2, § 9 odstavec 7, zákona 

č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících). 

 

Studiem vzdělávacího programu dále získáte odbornou kvalifikaci k výkonu povolání*: 

- vychovatele* podle § 16 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících  

- vychovatele*, který vykonává činnost ve školském výchovném a ubytovacím zařízení zřízeném 

pro děti a žáky se SVP, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, 

nebo středisku výchovné péče, podle § 16 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících  

- asistenta pedagoga podle § 20 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 

- pedagoga volného času* podle § 17 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících  

Přijetí do vzdělávacího programu: 

Uchazeči jsou přijímáni na základě podaných přihlášek (bez přijímacího řízení). 

 

* V případě vysokoškolského vzdělání, popř. středního vzdělání se zaměřením na přípravu vychovatelů nebo pedagogů 

volného času (podrobnosti ke kvalifikaci viz § 16, 17 zákona č. 563/2004 Sb.) 
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Cena vzdělávacího programu: 

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 16.000,- Kč. 

Forma studia: 

Vzdělávací program je realizován v kombinované formě studia v délce tří semestrů 

(286 vyučovacích hodin, včetně 30 hodin odborné praxe). Výuka probíhá prezenčně, formou 

přednášek a seminářů s doplněním o e-learningovou část studia. Výuka je realizována po dobu cca 

8-9 dnů za semestr o sobotách. 

Ukončení vzdělávacího programu:  

Vzdělávací program je zakončen závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce před 

zkušební komisí. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení závěrečné zkoušky 

získá osvědčení o studiu dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

Podání přihlášky:  

Přihlášky do vzdělávacího programu vyplňujte elektronicky na webové stránce:  

https://vsers.cz/prihlaska-na-kurz/ 

 


