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Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 

 

Studium pedagogiky podle  

k výkonu činnosti pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou 

výchovnou činnost 
 

 

Akreditace na MŠMT byla udělena VOŠPS a SPgŠ Kroměříž pod č.j. MSMT- 758/2021-4-167 

 

Cílová skupina:   

      Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace pro výkon činnosti pedagoga 

volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost ve školách a školských zařízeních 

pro zájmové vzdělávání, kteří získali minimálně střední vzdělání s výučním listem získané 

ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání.  

     Toto studium je realizováno podle § 22 odstavce 1 písmene b) zákona číslo 563/2004 Sbírky, o 

pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odstavce 2 písmene d) vyhlášky číslo 

317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním 

systému, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Podmínky přijetí: Studium je určeno pro zájemce o získání odborné kvalifikace pro výkon 

činnosti pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou 

činnost, kteří získali minimálně střední vzdělání s výučním listem získané 

ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání. 

 

Časová dotace:  40h, rozdělených do čtyř 10 hodinových výukových dnů,  

od 8 do 16h, přesný harmonogram bude zveřejněn před zahájením studia.  

Výuka probíhá i ve státem stanovené dny volna a státní svátky. 

 

prezenční forma studia, k absolvování je nutná alespoň 80% docházka   

 

Místo konání:  Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola 

Kroměříž, 1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž.   

 

Cena:   5 000 Kč (v ceně je zahrnut studijní materiál v elektronické podobě) 

Po absolvování studia a složení závěrečné zkoušky obdrží účastníci 

Osvědčení a Výpis z protokolu.  

 

 

Kontaktní osoba: PaedDr. Věra Millerová 

   tel: 604 750 605, email: SPGSvolnycas@seznam.cz 
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Garant studia: Mgr. et Mgr. Jana Vítková (ředitelka VOŠ pedagogické a sociální a SPgŠ  

                                    Kroměříž) 

 

 

Cíle studia pedagogiky: Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, 

které podmiňují výkon činnosti pedagoga volného času, který vykonává dílčí přímou výchovnou 

činnost.  

Absolvent se specializací pedagoga volného času získá kompetence k práci s dětmi a mládeží ve 

školských zařízeních pro výchovu mimo vyučování, osvojí si metodické postupy nezbytné pro 

přípravu a realizaci individuálních nebo skupinových zájmových činností. Je schopen samostatně i 

v týmu provádět plánování, realizaci a evaluaci edukačních činností a připravovat komplexnější 

volnočasové aktivity.  

  

Struktura studia:  Studium pedagogiky je koncipováno do tří okruhů, v celkovém rozsahu 40h. 

Jednotlivé okruhy jsou členěny do dílčích tématických vzdělávacích bloků.  

 

Základy pedagogiky pro pedagogy volného času                                                                         10h 

➢ Pedagogika jako věda 

➢ Pedagogický proces  

➢ Základy sociální pedagogiky 

 

Základy psychologie pro pedagogy volného času                                                              20h 

➢ Psychika a činnost člověka  

➢ Poznávání a jeho ontogenetický vývoj   

➢ Psychologie osobnosti, faktory psychického vývoje    

➢ Vývojový psychologie: změny psychiky v období dětství a v období mládí – 4 hodiny 

➢ Základy sociální psychologie a pedagogické psychologie – 4 hodiny 

 

Vybraná témata pedagogiky volného času                                                              10h 

➢ Volný čas  

➢ Nové přístupy v pedagogice volného času  

➢ Pedagogický projekt  

➢ Osobnost pedagoga volného času  

➢ Specifika pedagogické práce ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání  

 

Způsob ukončení studia: Studium je zakončeno ústní zkouškou před 3 člennou komisí a 

obhajobou závěrečné písemné práce. Před zahájením studia budou zveřejněny zkušební okruhy i 

témata závěrečných prací.  

Neprospěje – li účastník z některé zkoušky nebo neobhájí  - li závěrečnou písemnou práci, může 

konat opravnou zkoušku z této zkoušky nebo obhájit závěrečnou písemnou práci do 6 měsíců od 

řádného termínu zkoušky. Opravnou zkoušku nebo obhajobu závěrečné písemné práce je možné 

konat nejvýše dvakrát, a to v termínu stanoveném zkušební komisí.  

Po úspěšném složení zkoušky a obhajobě písemné práce získá absolvent osvědčení.  
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Úředně ověřenou kopii nejvýše dosaženého vzdělání a čestné prohlášení o shodě příjmení (v 

případě, že doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání byl vystaven na jiné - např. rodné -

příjmení než v současnosti užívané příjmení) zašlete na adresu 

 

email:  SPGSvolnycas@seznam.cz 

nebo poštou: PaedDr.Věra Millerová, VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, 1.máje 221/10,  767 01 

Kroměříž 
 

Kontaktní osoba Vám potvrdí registraci do studia elektronicky po doručení přihlášky. Zároveň 

budete po naplnění požadovaného počtu zájemců o studium elektronicky vyzváni k zaplacení 

kurzovného a zaslání  dokladu o zaplacení kurzovného (kopie složenky či bankovního příkazu) 

kontaktní osobě. 

 

Důležitá upozornění: 

O zařazení uchazečů do studia rozhoduje pořadí přijatých přihlášek.  

Zájemce/zájemkyně se stává registrovaným/registrovanou do nabízeného kvalifikačního kurzu 

studia pedagogiky doručením podepsané závazné přihlášky na adresu školy. Zaplacením 

kurzovného se registrovaný zájemce/zájemkyně stává přihlášeným zájemcem/zájemkyní do 

kvalifikačního kurzu studia pedagogiky. Účastníkem/účastnicí kvalifikačního kurzu studia 

pedagogiky se přihlášený zájemce/zájemkyně stává v den zápisu do studia. 

 

Škola komunikuje výhradně elektronicky, kontrolujte prosím pravidelně svoji mailovou schránku. 

 


