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Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 

 

Studium pedagogiky 

k výkonu činnosti pedagoga volného času, který vykonává komplexní přímou 

pedagogickou 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 komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve 

školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, kteří získali minimálně střední vzdělání s 

maturitní zkouškou 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 o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 

odstavce 2 písmene c) vyhlášky číslo 317/2005 Sbírky, o dalším vzdělávání pedagogických 

pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému, ve znění pozdějších předpisů. 

 

    Poznámka:  

 

       Absolvent střední školy s maturitou získá odbornou kvalifikaci pedagoga volného času a 

asistenta pedagoga. 

 

       Absolvent vyšší odborné školy nebo vysoké školy získá odbornou kvalifikaci pedagoga 

volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve 

školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vychovatele a asistenta pedagoga. 

 

Podmínky přijetí: vzdělání SŠ s maturitou, VOŠ či VŠ (libovolného směru, oboru) – nutno 

doložit maturitním vysvědčením či diplomem při zahájení studia 

 

Časová dotace:  125h, rozdělených do dvanácti 10 hodinových výukových dnů a zápisu  

                                   do studia v rozsahu 5h,  

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.   
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Cena:   10 200 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 

 

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 komplexní 

přímou pedagogickou 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 osmi tématických okruhů, 

v celkovém rozsahu 125h. Jednotlivé okruhy jsou členěny do dílčích tématických vzdělávacích 

bloků.  

 

Základy sociální pedagogiky a psychologie. Dynamika skupiny.                                      10 hodin 

➢ Socializace   

➢ Sociální učení  

➢ Sociální role    

➢ Malá sociální skupina  

➢ Vztahy a komunikace ve skupině  

➢ Skupinová dynamika  

➢ Profil pedagoga volného času, interakce pedagog – žák  

➢ Práce s pravidly  

➢ Šikana  

 

Základy pedagogické psychologie. Aplikovaná psychologie – osobnost.                          40 hodin 

• Vybraná témata pedagogické psychologie.                                                  10h 

➢ Psychologie učení  

➢ Osobnost učitele a žáka a vztahy mezi nimi  

➢ Pedagogická diagnostika žáka  

➢ Speciální vzdělávací potřeby žáků, rozvoj potenciálu jednotlivce  

• Aplikovaná psychologie – osobnost.                                                                                 30h 

➢ Psychika a činnost člověka  
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➢ Biologická a sociální podmíněnost psychiky  

➢ Poznávání a jeho ontogenetický vývoj   

➢ Osobnost a její vývoj  

➢ Struktura osobnosti  

➢ Dynamika osobnosti  

➢ Psychohygiena ve výchovně – vzdělávacím procesu  

➢ Vývojová psychologie a pedagogické principy práce s žákem/účastníkem v období dětství  

➢ Vývojová psychologie a pedagogické principy práce s žákem/účastníkem v období mládí  

➢ Vývojová psychologie a pedagogické principy práce s účastníkem v období dospělosti  

 

Obecná didaktika – základy a vhled do problematiky.                                                      10 hodin 
➢ Terminologie obecné didaktiky  

➢ Teorie různých pojetí vyučování  

➢ Struktura vyučovacího procesu  

 

Sociální interakce a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga. Komunikativní 

dovednosti.                                                                                                                               10 hodin 

➢ Komunikační hry  

➢ Argumentace, zpětná vazba  

➢ Veřejný proslov  

      

Právní předpisy a jejich aplikace.                                                                         10 hodin 

➢ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

➢ Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů – 2 hodiny 

➢ Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  

➢ Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů -1 

hodina 

➢ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů  

➢ Vyhláška č. 106/2001, o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění 

pozdějších předpisů, rámcové a školní vzdělávací programy  

 

Osobnostní a sociální rozvoj / osobnostní a sociální výchova (OSV).                                10 hodin 

➢ Osobnostní a sociální výchova  

➢ Rizika a hranice osobnostní a sociální výchovy  

➢ Obecně sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga  

 

Základy obecné pedagogiky, pedagogiky volného času. Zážitková pedagogika.             20 hodin 

➢ Pedagogika jako věda  

➢ Úvod do speciální pedagogiky, druhy zdravotního postižení  

➢ Možnosti výchovy a vzdělávání zdravotně postižených  

➢ Pedagogika volného času  

➢ Nové přístupy v pedagogice volného času, zážitková pedagogika  
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➢ Profesní organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání  

➢ Herní aktivity  

 

Teorie výchovy.                                                                                                            10 hodin 

➢ Výchova  

➢ Výchovný proces  

➢ Problematika autority  

➢ Výchovné a vzdělávací činnosti v zařízeních pro zájmové vzdělávání  

➢ Prevence rizikového chování v pedagogice volného času  

 

Propedeutika k psaní závěrečné práce                                                                                   5 hodin 

 

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 student 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.  

   

 

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. 

 


