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Studium pro asistenty pedagoga 
 

v souladu s § 20 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých 

zákonů a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi  

a kariérním systému pedagogických pracovníků 

 
Pracoviště garantující 

program CŽV odborně 
Katedra sociální pedagogiky PdF MU 

Odborný garant Mgr. Lenka Gulová, Ph.D., e-mail: gulova@ped.muni.cz 

Kontaktní pracoviště Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU, e-mail: ccv@ped.muni.cz 

Akreditace MSMT-46270/2020-4-123 

Druh programu  studium pro asistenty pedagoga 

Jazyk vzdělávacího programu  český jazyk  

Cíle vzdělávacího programu  

získání odborné kvalifikace asistenta pedagoga, který vykonává přímou 

pedagogickou činnost ve třídě, ve které se vzdělávají děti nebo žáci se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

Program CŽV určen pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou 

Požadavky k přijetí 

- podání elektronické přihlášky (dále e-přihláška) 

- vložení maturitního vysvědčení do e-přihlášky, a to buď ve formě 

elektronického dokumentu vytvořeného autorizovanou konverzí, nebo ve 

formě skenu doplněného naskenovaným ručně nebo jinak zaručeně 

podepsaným čestným prohlášením ohledně pravosti daného dokladu 

- zaplacení manipulačního poplatku za přijímací řízení ve výši 600 Kč přes 

Obchodní centrum MU 

Způsob přijímacího řízení 

výběrové řízení na základě zaslaných dokladů, v případě většího počtu 

přihlášených než 45 bude kritériem přijímacího řízení čas uhrazení 

manipulačního poplatku v Obchodním centru MU (přijato bude prvních 45 

zájemců s řádně uhrazeným manipulačním poplatkem) 

Délka / výukové dny 1 semestr / pátek a sobota  

Počet účastníků min. 10, max. 45 

Způsob ukončení 

závěrečná zkouška z předmětů:  

- Pedagogika 

- Psychologie 

- Reflexe praxe 

Doklad o absolvování osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání 

Cena za 1 semestr 6 700 Kč 
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UKÁZKA KATALOGU PŘEDMĚTŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 
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Kód  Název předmětu Rozsah Ukončení Kredity 

ASPG_001 
Didaktické metody v alternativní 

pedagogice 
8 z 2 

ASPG_002 
Didaktické metody v jazykovém 

vzdělávání 
8 z 2 

ASPG_003 Komunikace ve škole 8 k 3 

ASPG_004 Didaktické metody v přírodních vědách 8 z 2 

ASPG_005 
Praxe asistenta pedagoga ve školním 

prostředí 
40 k 5 

ASPG_006 Školní psychologie 12 k 3 

ASPG_007 
Specifika práce se žáky se sociálním 

znevýhodněním 
6 k 2 

ASPG_008 Speciální pedagogika 10 zk 3 

ASPG_009 Vývojová psychologie 8 zk 3 

ASPG_010 Základy pedagogiky 10 zk 3 

ASPG_011 Metodika výchovy 8 zk 3 

ASPG_012 Spolupráce asistenta pedagoga a učitele 8 k 3 

 

vysvětlivky: z – zápočet; zk – zkouška; k – kolokvium 

 

 

 

 

 

 

 

 


