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Vzdělávací program 

Studium pedagogiky pro učitele odborných předmětů, praktického 

vyučování a odborného výcviku – „pedagogické minimum“ 

Vzdělávací program je realizován Centrem celoživotního vzdělávání Vysoké školy technické 

a ekonomické v Českých Budějovicích, která je zřízena jako veřejná vysoká škola zákonem č. 

162/2006 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. Vzdělávací program 

je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Účastník celoživotního vzdělávání nemá právní postavení studenta dle zákona o vysokých 

školách. 

Charakteristika vzdělávacího programu: 

Studium pedagogiky je určeno pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a 

odborného výcviku dle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a změně některých zákonů, a § 3 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o 

dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému.  

Cílem studia je, aby absolventi získali znalosti a dovednosti v oblasti pedagogiky, didaktiky a 

psychologie, které jsou nepostradatelnou složkou odborné kvalifikace pedagogického 

pracovníka. Znalosti a dovednosti získané studiem pedagogiky umožní absolventům 

kvalifikovaný výkon pedagogické praxe. 

Absolventi tohoto vzdělávacího programu získají odbornou pedagogickou kvalifikaci k výkonu 

učitelské profese na SOŠ, VOŠ SOU a OU v segmentu výuky odborných předmětů, praktického 

výcviku a odborného vyučování. 

Odborná způsobilost absolventa v souvislosti s jeho předchozím vzděláním je předpokládána 

na vstupu a její další rozvoj není účelem vzdělávacího programu. 

Vstupní předpoklady pro vzdělávací program: 

a) Učitel odborných předmětů:  

-  vysokoškolské vzdělání magisterské úrovně ve studijním oboru, který odpovídá 

charakteru vyučovaných odborných předmětů, tedy ekonomického nebo 

technického zaměření. 

b) Učitel praktického výcviku:  

- vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu studijního 

oboru, který odpovídá charakteru praktického vyučování, tedy ekonomického nebo 

technického zaměření, nebo;  

- vyšší odborné vzdělání získané ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší 

odborné školy v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru praktického vyučování, tedy 

ekonomického nebo technického zaměření, nebo;  
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- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru 

vyučovaných předmětů, tedy ekonomického nebo technického zaměření. 

c) Učitel odborného vyučování: 

- vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném studijním programu studijního 

oboru, který odpovídá charakteru odborného výcviku, tedy ekonomického nebo technického 

zaměření, nebo;  

- vyšší odborné vzdělání získané ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší 

odborné školy v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru odborného výcviku, tedy 

ekonomického nebo technického zaměření, nebo;  

- střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání, který odpovídá charakteru 

vyučovaného předmětu, tedy ekonomického nebo technického zaměření. 

Přijetí do vzdělávacího programu: 

Uchazeči jsou přijímání na základě podaných přihlášek bez přijímacích zkoušek. Přijímací řízení 

probíhá v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání. Maximální počet účastníků vzdělávacího 

programu je 40. 

Cena za vzdělávací program: 

Celková cena za studium ve vzdělávacím programu je stanovena částkou 16 000 Kč. Účastník 

studia uhradí uvedenou částku buď to celou, nebo rozloženou do dvou splátek na základě 

žádosti o splátkový kalendář. 

Forma studia a výuky: 

Vzdělávací program je uskutečňován formou kontaktní výuky s celkovou hodinou dotací 144 

hodin v délce dvou semestrů (viz doporučený studijní plán). Výuka probíhá kontaktně, formou 

přednášek a seminářů v rámci jednotlivých předmětů a jejich témat. Na kontaktní výuce je u 

každého předmětu požadována minimálně 90% účast. Výuka je realizována o víkendech 

(soboty i neděle) zhruba jednou za 14 dní (v závislosti na množství předmětů daného semestru 

a jejich hodinové dotace). 

Ukončení vzdělávacího programu: 

Na závěr studia vzdělávacího programu každý účastník vypracuje závěrečnou práci. Tuto práci 

musí obhájit před zkušební komisí. Před zkušební komisí zároveň absolvuje ústní zkoušku. 

Ústní zkouška se skládá z oblastí didaktiky, pedagogiky a psychologie. Předpokladem řádného 

ukončení studia vzdělávacího programu je obhájení závěrečné práce a úspěšné složení 

zkoušky, na jejich základě obdrží absolvent Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. 

 


