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Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 

 

Doplňující didaktické studium anglického jazyka  
 

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

 

 

Cílová skupina:  Studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří kvalifikaci učitele 

anglického jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z anglického jazyka odpovídající 

minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen „SERR pro 

jazyky“) a doplňujícím didaktickým studiem anglického jazyka.  

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

anglického jazyka podle § 12 písmene b) a d) bod 2 zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kteří získali magisterské 

vzdělání v oblasti pedagogických věd nebo jiné magisterské vzdělání doplněné vzděláním 

zaměřeným na přípravu učitelů, a to v bakalářském studijním programu nebo v programu 

celoživotního vzdělávání na vysoké škole. Kromě toho uchazeč prokáže znalost anglického jazyka 

na úrovni minimálně C1 SERR pro jazyky.  

 

Poznámka: 

Bez platného certifikátu prokazujícího znalost anglického jazyka na úrovni minimálně C1 SERR 

pro jazyky nezíská absolvent tohoto studia odbornou kvalifikaci učitele anglického jazyka podle § 

12 písmene b) a d) bod 2 zákona číslo 563/2004 Sbírky, o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů. 

 

Časová dotace:  60h, rozdělených do šesti 10 hodinových výukových dnů,  

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

Výuka i probíhá 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:   7 000 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: SPGSanglictina@seznam.cz 
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Garant studia: Mgr. et Mgr. Jana Vítková (ředitelka VOŠ pedagogické a sociální a SPgŠ  

                                    Kroměříž) 

 

Cíle studia:  Absolvent vzdělávacího programu získá znalosti a dovednosti v oblasti oborové 

didaktiky anglického jazyka. Studium je zaměřeno na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve 

všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a 

ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé 

věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní 

jazykové zkoušky.  Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky anglického 

jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.  

 

  

Struktura studia:  Studium je koncipováno do patnácti tématických bloků, v celkovém rozsahu 

60 hodin. Jednotlivé tématické bloky jsou dále členěny do dílčích tématických vzdělávacích bloků.  

PŘEHLED TEMATICKÝCH BLOKŮ STUDIA:  

1. Úvod do kurzu. Teoretické podklady moderní výuky. Plánování hodiny.    4 hodiny 

2. Učební styly žáků. Specifika výuky jednotlivých věkových skupin.    4 hodiny 

3. Výuka slovní zásoby s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní                        

školy a střední školy.  

4 hodiny 

4. Výuka gramatiky s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní 

školy a střední školy.  

4 hodiny 

5. Výuka poslechu s porozuměním  s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2.    

stupně základní školy a střední školy.  

4 hodiny 

6. Výuka mluvení s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní 

školy a střední školy.  

4 hodiny 

7. Výuka čtení s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy a 

střední školy.  

4 hodiny 

8. Výuka psaní s rozlišením pro věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy a 

střední školy.  

4 hodiny 

9. Fonetika a výslovnost.    4 hodiny 

10. Žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Individuální přístup k žákům 

v heterogenní   třídě.    

4 hodiny 

11. Využití ICT ve výuce.  4 hodiny 

12. Portfolio, využití s žáky ve výuce, tvorba vlastního portfolia účastníka kurzu. 4 hodiny 

13. Projektová práce a mezinárodní projekty. Evaluace učebnic pro jednotlivé 

věkové   skupiny  žáků.    

4 hodiny 

14. Testování a zkoušení. Hodnocení žáků. Motivace žáků mladšího školního věku a 

žáků starších.   

4 hodiny 

15. Metoda CLIL – využití ve výuce ostatních předmětů s rozlišením pro věkové 

skupiny    žáků 1. a 2. stupně základní školy a střední školy.  

4 hodiny 

 

https://docs.google.com/document/d/1tHo7CroX02IikbERmdHkeV2h-9hxfGnE7oKk2H9uWq0/edit#bookmark=id.o2xpai6rosw2
https://docs.google.com/document/d/1tHo7CroX02IikbERmdHkeV2h-9hxfGnE7oKk2H9uWq0/edit#bookmark=id.o2xpai6rosw2
https://docs.google.com/document/d/1tHo7CroX02IikbERmdHkeV2h-9hxfGnE7oKk2H9uWq0/edit#bookmark=id.1dij1cfzuezl
https://docs.google.com/document/d/1tHo7CroX02IikbERmdHkeV2h-9hxfGnE7oKk2H9uWq0/edit#bookmark=id.icc8k9tvo28w
https://docs.google.com/document/d/1tHo7CroX02IikbERmdHkeV2h-9hxfGnE7oKk2H9uWq0/edit#bookmark=id.ok6lbcutxn2s
https://docs.google.com/document/d/1tHo7CroX02IikbERmdHkeV2h-9hxfGnE7oKk2H9uWq0/edit#bookmark=id.hm1nmtt00yxq
https://docs.google.com/document/d/1tHo7CroX02IikbERmdHkeV2h-9hxfGnE7oKk2H9uWq0/edit#bookmark=id.rxlyszcm8wr
https://docs.google.com/document/d/1tHo7CroX02IikbERmdHkeV2h-9hxfGnE7oKk2H9uWq0/edit#bookmark=id.6o0nctdb4ilr
https://docs.google.com/document/d/1tHo7CroX02IikbERmdHkeV2h-9hxfGnE7oKk2H9uWq0/edit#bookmark=id.swlm335ngwbh
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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:  SPGSanglictina@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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


