
Podání e-přihlášky
Do studijního programu je možné podat  
elektronickou přihlášku (e-přihlášku)  
od 1. března 2018 do 31. srpna 2018.

Případné dotazy 
ohledně obsahu studia  
zodpoví garantka programu  
doc. Milena Šubrtová  
(subrtova@ped.muni.cz)  
nebo dr. Marek Lollok  
(134815@mail.muni.cz).

DVPP: Studium k prohlubování 
odborné kvalifikace

Specifika výuky českého jazyka 
a literatury se zaměřením na žáky 
s odlišným mateřským jazykem 

K povinným předmětům  
studijního programu patří:
fonetika češtiny pro cizince, mluvená čeština, 
komunikace s cizincem, didaktika českého 
jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem, 
učební materiály a testování jedinců s odlišným 
mateřským jazykem, didaktika literární výchovy  
pro žáky s odlišným mateřským jazykem,  
žák s odlišným mateřským jazykem v českém 
vzdělávacím systému, literární komparatistika, 
literatura v kontextu náboženství, podoby 
nejnovější české a světové literatury pro mládež 
a další.

Poplatek za účastníka 
je 7 500 Kč za semestr (15 000 Kč za 2 semestry). 
Kurz bude realizován při minimálním počtu 10 osob.
Výuka probíhá v pátek přibližně 2krát za měsíc.

Studium je ukončeno 
obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou  
z didaktiky českého jazyka a literatury se zaměřením  
na žáky s odlišným mateřským jazykem. 

Absolventům studijního programu CŽV 
bude vydáno osvědčení podle § 60 zákona 
č. 111/1998 Sb., ve znění pozd. předpisů 
(zákon o vysokých školách).

Cílová skupina 
Program je určen absolventům magisterského 
studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 
II. stupně ZŠ s aprobací „Český jazyk a literatura“ 
směřujícím k prohloubení odborné kvalifikace dle 
§ 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb.,  
ve znění pozd. předpisů.

Další informace 
jsou k nalezení na stránkách fakulty  
(www.ped.muni.cz/) v sekci  
Celoživotní vzdělávání.

Podle údajů Českého statistického úřadu 
navštěvovalo ve školním roce 2016/17 české 
základní školy 20 237 žáků-cizinců a střední 
školy 9 063 těchto žáků. 
V současné době se na pedagogických 
fakultách objevuje téma výuky žáků s odlišným 
mateřským jazykem sporadicky. Většina 
pedagogů z praxe se shoduje na tom, že na 
práci s touto skupinou žáků nebyla během 
svého studia takřka vůbec připravena. 
Katedra českého jazyka a literatury 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
proto v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků připravila dvousemestrální studijní 
program zaměřený na rozvoj profesních 
kompetencí nezbytných pro vzdělávání žáků 
s odlišným mateřským jazykem. 


