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PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ
PEDAGOGIKA
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA:

učitel mateřské školy / vychovatel / pedagog volného času / asistent pedagoga 
Absolventi oboru PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA na VOŠPS a SPgŠ Kroměříž splňují kvalifikační předpoklady podle zákona č. č. 563/2004 Sb. o pedagogických 
pracovnících pro pozice: Učitel mateřské školy • Učitel přípravné třídy základní školy • Vychovatel • Pedagog volného času • Asistent pedagoga

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro 
zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních  
s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16 (2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškol-
ské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, v nichž se pro výkon výchovné a vzdělávací 
činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

OBSAH STUDIA (výběr z předmětů):
Základem oboru je pedagogika (předškolní pedagogika a pedagogika volného času, speciální pedagogika)) a rozvoj znalostí v oblasti didaktiky a metodiky činností 
s dětmi předškolního věku, žáky a mládeží. Psychologie (obecná, vývojová, psychologie osobnosti). Mezi důležité předměty rozvíjející profesní kompetence pro práci 
s dětmi a mládeží zde patří výchovy: hudební, výtvarná, dramatická a tělesná. Praktické dovednosti jsou účelně rozvíjeny a propojeny s metodikami výchov. Mezi 
povinné předměty patří také sportovní činnosti ve vodě a letní kurz činností v přírodě. Prostřednictvím volitelných předmětů mají studenti možnost zvolit německý jazyk, 
hru na nástroj, mediální výchovu,  relaxační činnosti, psaní všemi deseti aj. Vyučovaným povinným cizím jazykem je pouze jazyk anglický.

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STUDIA TOHOTO OBORU JE ÚZKÉ PROVÁZÁNÍ S PRAXÍ JIŽ OD 1. ROČNÍKU, STUDENTI NAVŠTĚVUJÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ 
NABÍZEJÍCÍ MIMOŠKOLNÍ A ZÁJMOVOU ČINNOST PRO DĚTI A MLÁDEŽ.

BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

KREDITNÍ SYSTÉM

ABSOLUTORIUM – DiS.

Počet přijímaných uchazečů: 40 
Roční školné studentů: 3.000 Kč
(1.200 Kč zimní období, 1.800 Kč letní období)

Požadavky na přijímací řízení
• úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
• studijní výsledky dosažené na střední škole a zdravotní způsobilost

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU - 1. KOLO DO 31. 5. 2022
Přihlášku ke studiu si uchazeč vyžádá ve škole, kde studuje (tiskopis přihlášky 
ke studiu na vyšší odborné škole). VOŠPS Kroměříž tiskopis uchazečům 
neposkytuje, ale je možné ho stáhnout z webových stránek školy. 
V přihlášce uveďte kód oboru a název oboru. 

Zdravotní způsobilost ke studiu oboru potvrzuje lékař na přihlášce. 

Kontaktní osoby:  
Mgr. Andrea Dittrichová, vedoucí učitel praktického 
vyučování a VOŠ, statutární zástupkyně ředitelky školy
tel. 571 428 733, e-mail: a.dittrichova@ped-km.cz

Mgr. Martin Císař, zástupce ředitelky školy
tel. 571 428 753, e-mail: m.cisar@ped-km.cz

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ STUDENTŮ
Škola zajišťuje ubytování pro studenty v domově mládeže
Na Lindovce (www.hskm.cz)  

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ aktuálně probíhají 
prostřednictvím speciálních webových stránek 
- viz odkaz na stránkách www.ped-km.cz


