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Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 
 

 

Studium pedagogiky  

k výkonu činnosti asistenta pedagoga 

 

 

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

 

 

Cílová skupina:   

Absolvent získá znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky a psychologie, které podmiňují výkon 

činnosti asistenta pedagoga.  

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

pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odstavce 2 písmena b) vyhlášky číslo 

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

systému pedagogických pracovníků. 

 

Účastníci s minimálním středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením 

vzdělávacího programu středního vzdělávání a účastníci se středním vzděláním získaným 

ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání získají kvalifikaci asistent pedagoga, který 

vykonává přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích ve škole, ve 

školském zařízení pro zájmové vzdělávání, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve 

školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro 

preventivně výchovnou péči. 

 

Účastníci s minimálním středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením 

vzdělávacího programu středního vzdělávání získají kvalifikaci asistent pedagoga, který vykonává 

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

vzdělávacími potřebami, nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou individuální 

integrace. 

 

 

Časová dotace:  95h, rozdělených do devíti 10 hodinových výukových dnů, od 8 do 16h 

                                   a zápisu do studia v rozsahu 5h 

                                   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:   8 300 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: SPGSasistent@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 asistenta pedagoga.  

Absolvent se specializací asistent pedagoga získá kompetence k práci s dětmi se speciálními 

vzdělávacími potřebami, osvojí si vhodné metodické postupy pro práci s cílovou skupinou, je 

schopen zabezpečit potřeby dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci integračního 

procesu ve výchovně vzdělávacích zařízeních, plní úlohu „podpůrného personálu“.  

 

Struktura studia:  Studium pedagogiky je koncipováno modulově, v celkovém rozsahu 95h. 

Dělí se na společnou část studia a specializační část studia dle zaměření účastníků na výkon činnosti  

vychovatele nebo pedagoga volného času nebo asistenta pedagogů. Jednotlivé moduly jsou členěny 

do dílčích tématických vzdělávacích bloků.  

 

➢  Vstupní modul: Propedeutika k psaní závěrečné práce  (celkem 5h) 

 

➢ Společná část studia obsahuje:    (celkem 40h) 

Modul I: základy pedagogiky    10h 

Modul II: základy psychologie pro pedagogy  30h  

Modul II je rozdělen do dvou tématických vzdělávacích bloků. První je zaměřený na 

vybrané vzdělávací okruhy z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie 

(20h). Druhý se zabývá sociální interakcí a sociálně psychologickými profesními dovednostmi 

pedagoga (10h). 

 

➢ Specializační část studia:    (celkem 50h) 

Speciální modul III c: pro asistenty pedagogů  50h 

 Modul III c je rozčleněn do dvou tématických vzdělávacích bloků. První pojednává o 

vybraných tématech speciální pedagogiky a druhý se zaměřuje na vybrané okruhy vývojové 

psychologie.  

 

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 
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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:  SPGSasistent@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. 

 


